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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
African Intellectual Property Organization
(OAPI)
Albania ...............................................................
Algeria ...............................................................
Antigua and Barbuda .........................................
Armenia .............................................................
Australia .............................................................
Austria ................................................................
Azerbaijan ..........................................................
Bahrain ...............................................................
Belarus ...............................................................
Belgium ..............................................................
Bhutan ................................................................
Bosnia and Herzegovina ....................................
Botswana ............................................................
Bulgaria ..............................................................
Cambodia ...........................................................
China ..................................................................
Colombia ............................................................
Croatia ................................................................
Cuba ...................................................................
Cyprus ................................................................
Czech Republic ..................................................
Democratic People's Republic of Korea ............
Denmark .............................................................
Egypt ..................................................................
Estonia ...............................................................
European Union .................................................
Finland ...............................................................
France .................................................................
Georgia ...............................................................
Germany .............................................................
Ghana .................................................................
Greece ................................................................
Hungary .............................................................
Iceland ................................................................
India ...................................................................
Iran (Islamic Republic of) ..................................
Ireland ................................................................
Israel ...................................................................
Italy ....................................................................
Japan ..................................................................
Kazakhstan .........................................................
Kenya .................................................................
Kyrgyzstan .........................................................
Latvia .................................................................
Lesotho ..............................................................
Liberia ................................................................
Liechtenstein ......................................................
Lithuania ............................................................
Luxembourg .......................................................

Date on which State
became party to
the Madrid Agreement2

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

October 4, 1995
July 5, 1972
December 25, 1991
January 1, 1909
December 25, 1995
December 25, 1991
July 15, 18923
August 4, 2000
March 1, 1992
August 1, 1985
October 4, 19894
October 8, 1991
December 6, 1989
November 4, 2003
January 1, 1993
June 10, 1980
July 1, 1952
July 15, 18929
December 1, 1922
January 1, 1909
December 25, 2003
October 15, 1894
December 25, 1991
June 26, 1998
December 25, 1991
January 1, 1995
February 12, 1999
December 25, 1995
July 14, 1933
September 1, 19243

March 5, 20155,6
July 30, 2003
March 17, 2000
October 19, 20006,10
July 11, 20015,6
April 13, 1999
April 15, 2007
December 15, 200510
January 18, 20026,10
April 1, 19983,6
August 4, 2000
January 27, 2009
December 5, 2006
October 2, 20016,10
June 5, 20155
December 1, 19954,5,6
August 29, 20125,6
January 23, 2004
December 26, 1995
November 4, 20035
September 25, 1996
October 3, 1996
February 13, 19965,6,7
September 3, 2009
November 18, 19985,6, 8
October 1, 20046,10
April 1, 19965,6
November 7, 19979
August 20, 19986, 10
March 20, 1996
September 16, 20085,6
August 10, 20005, 6
October 3, 1997
April 15, 19976,10
July 8, 20135,6,8
December 25, 20035
October 19, 20015,6
September 1, 20105, 6
April 17, 20005,6
March 14, 20006,10
December 8, 2010
June 26, 19985,6
June 17, 20046
January 5, 2000
February 12, 1999
December 11, 2009
March 17, 1998
November 15, 19975
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
April 29, 1956
April 21, 1985
June 3, 2006
July 30, 1917
October 7, 1998
June 30, 2004
March 1, 18933,11
March 18, 1991
October 31, 1893
December 25, 1991
October 6, 1920
July 1, 197613
September 25, 1960
April 27, 1992
June 17, 1997
January 1, 1993
June 25, 1991
July 15, 1892
May 16, 1984
December 14, 1998
July 15, 1892
December 25, 1991

Madagascar ........................................................
Mexico ...............................................................
Monaco ..............................................................
Mongolia ............................................................
Montenegro ........................................................
Morocco .............................................................
Mozambique ......................................................
Namibia ..............................................................
Netherlands ........................................................
New Zealand ......................................................
Norway ...............................................................
Oman ..................................................................
Philippines .........................................................
Poland ................................................................
Portugal ..............................................................
Republic of Korea ..............................................
Republic of Moldova .........................................
Romania .............................................................
Russian Federation ............................................
Rwanda ..............................................................
San Marino .........................................................
Sao Tome and Principe ......................................
Serbia14 ...............................................................
Sierra Leone .......................................................
Singapore ...........................................................
Slovakia .............................................................
Slovenia .............................................................
Spain ..................................................................
Sudan .................................................................
Swaziland ...........................................................
Sweden ...............................................................
Switzerland ........................................................
Syrian Arab Republic ........................................
Tajikistan ...........................................................
The former Yugoslav
Republic of Macedonia ...................................... September 8, 1991
Tunisia ...............................................................
Turkey ................................................................
Turkmenistan .....................................................
Ukraine ............................................................... December 25, 1991
United Kingdom ................................................
United States of America ...................................
Uzbekistan .........................................................
Viet Nam ............................................................ March 8, 1949
Zambia ...............................................................
Zimbabwe ..........................................................
Total: (95)

(55)

Date on which State/IGO became party to the
Madrid Protocol (1989)
April 28, 200810
February 19, 20136,10
September 27, 1996
June 16, 2001
June 3, 2006
October 8, 1999
October 7, 1998
June 30, 20048
April 1, 19983,6,11
December 10, 20125,6,12
March 29, 19965,6
October 16, 200710
July 25, 20125, 6, 8
March 4, 199710
March 20, 1997
April 10, 20035,6
December 1, 19976
July 28, 1998
June 10, 1997
August 17, 2013
September 12, 20076, 10
December 8, 2008
February 17, 1998
December 28, 1999
October 31, 20005,6
September 13, 199710
March 12, 1998
December 1, 1995
February 16, 2010
December 14, 1998
December 1, 19955,6
May 1, 19976, 10
August 5, 20045
June 30, 20116, 10
August 30, 2002
October 16, 20135, 6
January 1, 19995, 6, 8
September 28, 19996,10
December 29, 20005, 6
December 1, 19955, 6, 15
November 2, 20035, 6
December 27, 20066, 10
July 11, 20066
November 15, 2001
March 11, 2015
(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
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AP

- Andorra
- Emiratele Arabe Unite
- Afganistan
- Antigua Õi Barbuda
- Anguilla
- Albania
- Armenia
- Angola
- OrganizaÛia Regional|
African| de Proprietate
Intelectual| (ARIPO)1,6
- Argentina
- Austria
- Australia
- Aruba
- Azerbaidjan

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ

- Bosnia-Herzegovina
- Barbados
- Bangladesh
- Belgia
- Burkina Faso
- Bulgaria
- Bahrain
- Burundi
- Benin
- Insulele Bermude
- Brunei Darussalam
- Bolivia
- Bonaire, Sf. Eustache Õi
Saba
- Brazilia
- Bahamas
- Bhutan
- Insula Bouvet
- Botswana
- Oficiul Benelux pentru
Proprietate Intelectual|
(BOIP)2, 6
- Belarus
- Belize

BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD

- Canada
- Republica Democrat|
Congo
- Republica Central-African|
- Congo
- ElveÛia
- Coasta de FildeÕ
- Insulele Cook
- Chile
- Camerun
- China
- Columbia
- Costa Rica
- Cuba
- Republica Capului Verde
- Cipru
- Curaáçao
- Cehia

CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CW
CZ

3

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ

- Germania
- Djibouti
- Danemarca
- Dominica
- Republica Dominican|
- Algeria

EA

- OrganizaÛia Euroasiatic|
a Brevetului (EAPO)1,6
- Ecuador
- Estonia
- Egipt
- Sahara Occidental|5
- Oficiul Uniunii Europene

EC
EE
EG
EH
EM

1
2
3
4

5
6
7

EP
ER
ES
ET
EU
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

pentru Proprietate
Intelectual| (EUIPO)6,7
- Oficiul European de
Brevete (OEB)1,6,7
- Eritreea
- Spania
- Etiopia
-UniuneaEuropeana 7
- Finlanda
- Fiji
- Insulele Falkland
(Malvine)
- Insulele Feroe
- FranÛa

GT
GW
GY

- Gabon
- Marea Britanie
- Oficiul de Brevete al
Consiliului de Cooperare
pentru Statele Arabe din
Golf (GCC)6
- Grenada
- Georgia
- Guernsey
- Ghana
- Gibraltar
- Groenlanda
- Gambia
- Guineea
- Guineea Ecuatorial|
- Grecia
- Georgia de Sud Õi
Insulele Sandwich
- Guatemala
- Guineea-Bissau
- Guyana

HK
HN
HR
HT
HU

- Hong Kong
- Honduras
- CroaÛia
- Haiti
- Ungaria

IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT

- Biroul InternaÛional
al OrganizaÛiei Mondiale
de Proprietate
Intelectual| (OMPI)4,6
- Indonezia
- Irlanda
- Israel
- Insula Man
- India
- Irak
- Iran (Republica Islamic|)
- Islanda
- Italia

JE
JM
JO
JP

- Jersey
- Jamaica
- Iordania
- Japonia

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

- Kenya
- Kârgâzstan
- Cambodgia
- Kiribati
- Insulele Comore
- Sfântul Kitts Õi Nevis
- Republica Popular|
Democrat| Coreean|
- Republica Coreea
- Kuweit

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS

KR
KW

KY
KZ

- Insulele Cayman
- Kazahstan

LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

- Laos (Republica
Popular| Democrat|)
- Liban
- Sfânta Lucia
- Liechtenstein
- Sri Lanka
- Liberia
- Lesotho
- Lituania
- Luxemburg
- Letonia
- Jamahiria Arab| Libian|

MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ

- Maroc
- Monaco
- Republica Moldova
- Muntenegru
- Madagascar
- Macedonia
- Mali
- Myanmar
- Mongolia
- Macao
- Insulele Mariana de Nord
- Mauritania
- Montserrat
- Malta
- Mauritius
- Maldive
- Malawi
- Mexic
- Malaezia
- Mozambic

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Nicaragua
- Olanda
- Norvegia
- Nepal
- Nauru
- Noua Zeeland|

OA
OM

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

PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

- Panama
- Peru
- Papua Noua Guinee
- Filipine
- Pakistan
- Polonia
- Portugalia
- Palau
- Paraguay

QA
QZ

- Qatar
- Oficiul European pentru
Comunitatea Soiurilor de
plante (CPVO)6,7

RO
RS
RU
RW

- România
- Serbia
- Rusia
- Rwanda

SA

- Arabia Saudit|

SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC

- Insulele Solomon
- Insulele Seychelles
- Sudan
- Suedia
- Singapore
- Sfânta Elena, Ascension
si Tristan da Cuhna
- Slovenia
- Slovacia
- Sierra Leone
- San Marino
- Senegal
- Somalia
- Surinam
- Sudanul de Sud
- Säo Tomé Õi Príncipe
- Salvador
-Sint Maarten
(regiunea oladez|)
- Republica Araba Siriana
- Eswatini

TZ

- Insulele Turks
Õi Caicos
- Ciad
- Togo
- Thailanda
- Tadjikistan
- Timorul de Est
- Turkmenistan
- Tunisia
- Tonga
- Turcia
- Trinidad Õi Tobago
- Tuvalu
- Taiwan, Provincie
Chinez|
- Republica unita a Tanzaniei

UA
UG
US
UY
UZ

- Ucraina
- Uganda
- Statele Unite ale Americii
- Uruguay
- Uzbekistan

VA
VC

- Vatican
- Sfântul Vincent
Õi Grenadinele
- Venezuela
- Insulele Virgine Britanice
- Vietnam
- Vanuatu

TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW

VE
VG
VN
VU
WO

WS
XN
XU
XV

- OrganizaÛia Mondial|
de Proprietate
Intelectual|
(OMPI)
(Biroul InternaÛional)4,6
- Samoa
- Institutul Nordic pentru
Brevete (NPI)1,6
- Uniunea Internationala pentru
Protectia Noilor Soiuri de Plante
(UPOV)6
- Institutul de Brevete
Visegrad (VPI)1,6

YE

- Yemen

ZA
ZM
ZW

- Africa de Sud
- Zambia
- Zimbabwe

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
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
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
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
Nume provizoriu
Acronimul sau abrevierea unei entit|Ûi nu este parte din denumirea acesteia
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)
(116)
(117)
(141)

Num|rul de ordine al înregistr|rii
Num|rul de ordine al reînnoirii, dac| este diferit de num|rul de ordine al înregistr|rii iniÛiale.
În caz de reînnoire, num|rul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
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)
(171)
(176)
(180)
(181)
(186)

Durata prev|zut| a înregistr|rii / reînnoirii
Durata prev|zut| a înregistr|rii
Durata prev|zut| a reînnoirii
Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii / reînnoirii
Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii
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)
(551)
(554)
(555)
(556)
(557)

IndicaÛii referitoare la natura m|rcii sau la tipul de marc|
IndicaÛia faptului c| marca este o marc| colectiv|, o marc| de certificare sau o marc| de garanÛie
Marca tridimensional|
Marca hologram|
Marca sonor|, inclusiv caracteristicile sale
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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0n termen de doua luni de la data publicării admiterii cererii de
înregistrare a mărcii, conform art. 26 alin. (1), orice persoana interesată
poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05068

(210)
(151)
(732)

03/07/2021
HUSEYIN OZKILIC, STR.
BAHLUIULUI 14, BL. 150A, SCARA
A, AP. 10, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

M 2021 05387

21/07/2021
PARTIDUL PATRIOŢILOR,
PRELUNGIREA GHENCEA,
NR.93F, CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Brutărie Patiserie MERYEM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:bej, maro, verde
(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).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

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
politice cu scop social, de protecție, de mediere,
cluburi de întâlniri.

───────

───────

15

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, ambalaj din plastic cu bule
pentru împachetat sau ambalat, postere,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, tipărituri (gravuri), articole pentru
şcoală(papetărie), răzuitori(radiere) pentru birou,
plăci cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
suporturi pentru stilouri şi creioane, papetărie,
plăci de matriţe, şabloane(papetărie), matriţe,
abţibilduri(papetărie), hârtie de calc, cartonaşe,
altele decât pentru jocuri, cărţi de scris sau
de colorat, 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, buletine informative.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, tricouri, tricouri imprimate,
cămăși, pantaloni.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de agenţie de
publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă în
managementul afacerilor, 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 agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, 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

M 2021 05494

22/07/2021
IRINA-MIHAELA VASILESCU,
STR. DRAGOS VODA NR 1A,
JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA
ANDY-AUGUSTIN SZEKELY, STR.
JUDETULUI NR 9 BL. 20, SCARA
2 AP. 53, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDEŢ IAŞI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

GHINDĂ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, invitaţii(papetărie), pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, cărţi broşate, semne
de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, carduri* /
cartele, cataloage, clipsuri de birou /capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), suporturi de pahare din
hârtie, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc(papetărie), şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii /dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări(tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), bibliorafturi pentru manipularea foilor
detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii
periodice), copii multiplicate (papetărie),
manuale (ghiduri) /ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane(rechizite de birou), ziare,
agende, aparate de numerotare, rechizite
de birou, cu excepţia mobilei, carnete de
notiţe(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără
ramă, broşuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
penare /cutii pentru stilouri, suporturi pentru
creioane, 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
16
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privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de importexport, managementul interimar al afacerii,
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 commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
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 comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
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 publicitar, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), 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, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
register, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de

lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări. publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale., publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment
sau
educaţie),
antrenare
(instruire), organizarea şisusţinerea colocviilor,
organizarea
şisusţinerea
de
concerte
organizarea
şi
susţinereaconferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, 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, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă,
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, publicarea online a cărţilorşi 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, planificarea de petreceri (divertisment),
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şisusţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, servicii de tabere sportive,
organizarea şisusţinerea de simpozioane,
17
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predare / servicii educaţionale / servicii
de instruire, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şisusţinerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, tabere de vară
(divertisment și educație).

(210)
(151)
(732)

M 2021 05746

(740)

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011694, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05518

22/07/2021
TOTAL ORAL CARE SRL, ȘOS.
GHEORGHE IONESCU SISEȘTI
NR. 21A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

03/08/2021
DIANA CHIRIȚĂ,
HOHENSTAUFENSTR. 8, BERLIN /
RFG, 10781, GERMANIA
ADRIAN CHIRIȚĂ,
HOHENSTAUFENSTR. 8, BERLIN /
RFG, 10781, GERMANIA
RUXANDRA CHIRIȚĂ, STR. FR.
JOLLIOT-CURIE NR. 25, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050588, ROMANIA
AUGUSTIN CHIRIȚĂ, JAHNSTR.
7H, BAIERSDORF, 91083,
GERMANIA

(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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

Total Oral Care
(531)

Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (RGB 003,
046, 120), portocaliu (RGB 254, 068,
007)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, toate
acestea în legătură cu partea de întreţinere şi
igienă orală.
44. Servicii medicale stomatologice, tot ce ţine
de igiena orală şi de oferirea serviciilor pentru
igiena orală.
───────
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30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,

(210)
(151)
(732)

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.

(740)

(540)

10/08/2021
GEORGIANA CRISTEA, STR.
ION MECU, NR. 8, JUDETUL
CONSTANTA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Happy Doner
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1001234/13.01.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „Doner”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.11.12;
08.07.10
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Prelucrare electronică a comenzilor,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, informare comercială cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănutul și cu ridicata în legătura cu
alimente si băuturi, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 05881

M 2021 05753

03/08/2021
D.V.R PHARM SRL, STR. MILANO
NR.12, CAM.2, SAT PREJMER,
JUDETUL BRASOV, COMUNA
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

EMO DETOX by DVR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, substanțe şi alimente dietetice
adaptate
pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, toate
aceste produse destinate detoxifierii.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.
───────
19

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii.
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, servicii de stocare a alimentelor,
servicii de transport de alimente, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, ridicarea încasărilor din
distribuitoare automate, organizarea serviciilor
de transport, transport și livrare de bunuri,
livrare de saorma si kebap, livrare de alimente,
servicii de livrare, livrare de alimente de către
restaurante.
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de fastfooduri, servicii de fast food la pachet, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de restaurant și
bar, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, servicii oferite de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering hotelier, servicii oferite de închiriere
de echipament de catering, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de cantine,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, preparare de mâncăruri, 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,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, 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 oferite de baruri,
servicii de ceainărie, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de cafenele, servicii oferite de
rotiserii, 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, furnizare de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 06105

(740)

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011694, ROMANIA

20/08/2021
PATRU AGRO SRL, STRADA
CEAHLAU NR. 2A, BLOC 14,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(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
(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu, alb,
albastru inchis, negru, bej
(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.
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44. Servicii
semințelor.

pentru

agricultura,

drajarea

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06118

(540)

20/08/2021
MONTESSORI RAY OF LIGHT
S.R.L., B-DUL CAMIL RESSU NR.
44, BLOC C14, SCARA 4, ETAJ 1,
AP. 41, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 06128

26/08/2021
BARON SERVICE S.R.L., STR.
10 NR. 37, JUDEŢ TULCEA,
STEJARU, TULCEA, ROMANIA

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

(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.
───────

GHC GRAND
HOTEL CARAIMAN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.01; 24.09.05; 29.01.14
(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#CCAF5F, HEX #F6E687), negru, gri,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii hoteliere în stațiuni turistice.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 06134

(740)

SC APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

electronice, inhalatoare folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, soluții de nicotina
lichidă pentru utilizare în țigări electronice,
lichid pentru țigări electronice (lichid electronic)
compus din arome sub formă lichidă pentru
reumplerea cartușelor de țigări electronice,
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, cartușe vândute
pline cu arome chimice sub formă lichidăpentru
țigările electronice, filtre pentru țigarete, tutun de
țigarete, țigarete cu mentol, foițe pentru țigarete,
portțigarete pentru țigarete, suporturi pentru
țigarete electronice, tabachere automate pentru
țigarete, vaporizatoare pentru țigarete fărăfum,
țigarete fără tutun, altele decât cele pentru uz
medical, lichid pentru țigarete electronice (elichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din propilen glicol, vaporizatoare personale și
țigarete electronice, și arome și soluții pentru
acestea, țigarete conținând înlocuitori de tutun,
cu excepția celor pentru uz medical, dispozitive
de stins țigarete și trabucuri încălzite, precum
și bețișoare de tutun încălzit, arome pentru
tutun, tutun cu arome, vaporizatoare orale pentru
fumători, articole din metale prețioase pentru
fumători, pipe pentru fumat înlocuitori de tutun
mentolați, articole pentru fumători, nu din metale
prețioase.

22/08/2021
FUMEVAPES TRADING SRL,
STR. VLADEASA NR.7, BL.C34,
SC.1, ET.5, AP.35, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUME VAPES ROMANIA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1000041/03.01.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „ROMANIA ”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 10.01.25
(591) Culori revendicate:roz, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
de lichide pentru țigări electronice, arome,
uleiuri aromatice, uleiuri esențiale aromatizate,
aromatizanți pentru parfumuri, aromatizanți
(uleiuri esențiale).
9. Baterii pentru țigări electronice, baterie
pentru țigări electronice, încărcătoare usb
pentru țigările electronice, încărcătoare pentru
bateriile țigărilor electronice, firmware și software
pentru țigări electronice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, baterii pentru vaporizatoare,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumători,
baterii pentru articole electronice pentru
fumători.
34. Cartomizoare pentru țigări electronice,
atomizoare pentru țigări electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartuşe înlocuibile
pentru țigări electronice, hârtie de filtru
pentru țigări, produse pentru curățarea țigărilor
electronice, cutii pentru țigări din metale
prețioase, seturi pentru fumători de țigări
electronice, cartușe cu reîncărcare pentru țigările

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06158

(210)
(151)
(732)

23/08/2021
CARBOPLAK SRL, STR. LINIA
DE CENTURA NR 16, JUD. ILFOV,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M 2021 06193

24/08/2021
DIGITALLAB LIMITED S.R.L,
BD. PIPERA NR.1H, VILA M 06,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

Carboplak Fabrica
de policarbonat
PUCIOASA FABRICA

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1000335/05.01.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: „ Fabrica de policarbonat”.

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1036075/15.12.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „ PUCIOASA” și „FABRICA”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.09; 29.01.03;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru închis
(HEX #000080), albastru deschis (HEX
#1E90FF), verde (HEX #3CB371)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Materiale plastice și rășini extrudate
destinate utilizării în producție, foi transparente
cu trei straturi, din policarbonat, plăci translucide
cu doi pereți, confecționate din policarbonat.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, acoperișuri nemetalice, tavane false
nemetalice, sere nemetalice, pereți despărțitori
nemetalici, materiale de construcții din materiale
plastice, plăci translucide (nemetalice), plăci de
construcție din materiale plastice.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Ţesături şi produse textile, cuverturi de pat
şi de masă.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06216

(210)
(151)
(732)

25/08/2021
ASOCIAȚIA TENISMENILOR
AMATORI, INT. COSTACHE
NEGRI NR. 4, ET. DEMISOL,
AP. 1, CAMERA 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2021 06493

07/09/2021
D.V.R. PHARMA SRL, STR.
MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

HEPATO DETOX by DVR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
toate aceste produse destinate detoxifierii.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

ATA ASOCIATIA
TENISMENILOR AMATORI

───────

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena:
21.03.05; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.08
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
închirierea echipamentului pentru jocuri,
organizarea de competiţii sportive, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
terenurilor de tenis.

(540)

M 2021 06495

07/09/2021
D.V.R. PHARM SRL , STR.
MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

RESPIRATOR DETOX by DVR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
şi alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, toate aceste produse destinate
detoxifierii.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereal,

───────
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pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condiment, mirodenii ierburi
conservate, oţet şi sosuri.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

(210)
(151)
(732)

M 2021 06542

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE C.IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI NR.144, BL.ST2, SC.B,
AP.46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06506

07/09/2021
BPI MANAGEMENT CONSULTING
ROMANIA S.R.L., STR. MIHAI
EMINESCU NR. 44-48, ETAJ 1,
APARTAMENT NR 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

09/09/2021
ASOCIATIA CLUB SPORTIV
CONSTANTA SAILING/
CONSTANTA NAVIGHEAZA,
ALEEA MACILOR NR.8, BL.B1,
SC.B, ET.1, AP.32, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BPI Romania
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1037494/30.12.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „Romania”.

Constanta Sailing

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.03.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#202c59), galben (Hex #fdd531)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

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
(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.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, organizare de festivaluri.

M 2021 06581

10/09/2021
PETRU RARES BERTZI, BD.
UNIRII NR. 74, BL. J3B, SC. 1, ET.
5, AP. 15, SECTOR 3, BUCURESTI,
030837, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

G-nerations Folk&Rock
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de festivaluri muzicale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de turnee sub formă
de servicii de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
coordonare de festivaluri de artă interpretativă,
prezentare de concerte muzicale, producere de
concerte muzicale, organizare și coordonare
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizare
de concursuri muzicale, organizarea de
reprezentatii de muzica live, producție de
concursuri de talente, servicii de divertisment
legate de concursuri, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări muzicale,
producție de videouri muzicale, producție de
documentare, producție de înregistrări audio,
producție de spectacole scenice, producție de
spectacole muzicale, producție de materiale
video formative, producție audio și video
și fotografie, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți, servicii de editare
sau înregistrare de sunete și imagini, închiriere
de aparate pentru reproducerea de sunete,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
rezervare de locuri la concerte, rezervarea
de săli de divertisment, servicii de rezervare
de bilete pentru spectacole, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,

(540)

M 2021 06677

15/09/2021
DIVERS PRINTING
INCORPORATION SRL, STR.
VÂRFUL CU DOR NR. 27, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900035, CONSTANȚA, ROMANIA

divers printing
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1002960/01.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „printing”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.11.01;
26.04.05; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:roz, galben, negru,
albastru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Stocarea fizică a documentelor digitale,
transportul documentelor digitale.
40. Printarea
documentelor
digitale,
inscipționarea
de
obiecte
promoționale,
imprimare
personalizată
de
obiecte
promoționale.
42. Stocarea electronică a documentelor
digitale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

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
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

M 2021 06696

15/09/2021
FRENCH CUISINE SRL, STRADA
UNIRII, NR.320, , COMUNA
BALOTEȘTI, ILFOV, ROMANIA

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),
27
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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.
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
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
28
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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.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06712

16/09/2021
VITICOLA CORCOVA SRL,
STR. PRINCIPALA, NR. 293,
JUD. MEHEDINŢI, CORCOVA,
MEHEDINȚI, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48A, SC. B, AP. 10, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CORCOVA TRAIL RACE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activităţi
culturale,
organizarea
şi
coordonarea de evenimente de degustare de
vinuri în scopuri educative şi/sau recreative.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06738

17/09/2021
SC HERBAGETICA SRL, STR.
FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUDEȚ BRAȘOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

───────

Extracte Standardizate
HERBAGETICA HerpesPrim
Formulă concentrată
cu 13 extracte premium
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 24.09.05; 03.07.21
(591) Culori revendicate:grena, alb, galben,
verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substante si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman si veterinar, toate aceste
produse fiind utilizate în tratarea herpesului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06809

21/09/2021
BIOGENIS SRL, B-DUL DIMITRIE
POMPEI NR. 10A, CLĂDIREA
CONECT 1, PARTER, MODUL 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020337,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06748

19/09/2021
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
TÂRGU MUREȘ 1898 MAROSVÁSÁRHELYI SPORT
EGYESÜLET 1898, STR.
MOLDOVEI, NR. 11, JUDETUL
MURES, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

Biogenis FamiCord Group
Banca de celule stem
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003486/07.02.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Banca de celule stem”.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 26.01.03;
26.01.16
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00008B), portocaliu (HEX #FF7F50)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, si anume celule stem embrionare,
celule stem adulte, celule stem mesenchimale,
celule stem hematopoetice, celule sanguine
vertebrale și tipuri de celule aferente cu
proprietăți integrate de regenerare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii referitor la
banca de celule stem (transport).
42. Cercetare științifică, dezvoltare și studii
legate de expansiunea, selecția, controlul
calitativ și implantarea in vivo a cartilajului uman
pentru formarea de celule, inclusiv preparate de
celule stem sau implanturi de celule stem.
44. Servicii prestate de bănci de celule stem,
bănci de țesut, bănci de organe și bănci de
sânge.

ACS TÂRGU MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI SE 1898
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01
(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și sport.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 06823

(210)
(151)
(732)

M 2021 06846

(740)

MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU, ETAJUL 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

21/09/2021
SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA
PODULUI NR. 133, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

21/09/2021
SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA
PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Mici porc S Sibiu din 1922

Salam de vară
S Sibiu din 1922

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1005847/25.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "Mici porc".

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1005845/25.02.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Salam de vară".

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 08.05.01; 25.01.15
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), rosu (HEX #ff2018,
#f60228), bej (HEX #e9ccba)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne şi produse din carne.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018, HEX
#ff002a)), bej (HEX #e9ccba), roz (HEX
#f40a83)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne şi produse din carne.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

M 2021 06919

24/09/2021
LION TOUR SRL, STR. MIHAIL
EMINESCU NR. 11B, JUD. GALAȚI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

───────

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

27/09/2021
GEORGETA-DANIELA
NICOLAESCU-VOINESCU, STR.
MUZEUL ZAMBACCIAN NR.
21, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Sergiu Nicolaescu

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1003312/03.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „DÖNER”.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale înregistrate, baze de date
computerizate,
conţinut
media,
fişiere
multimedia descărcabile, software, aplicaţii
software,
cărţi
electronice,
discuri
preînregistrate, suporturi de date magnetice
pre-înregistrate, fişiere de date înregistrate,
date
înregistrate
electronic,
CD-l-uri
preînregistrate (compact discuri interactive),
medii de stocare descărcabile, publicaţii
electronice descărcabile, broşuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
cărţi electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile,
programe
de
calculatoare
(software
descărcabil),
aplicaţii
mobile
descărcabile pentru transmiterea de informaţii,
ghiduri de pregătire în format electronic,
benzi audio preînregistrate, cârduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broşuri
electronice descărcabile, cărţi audio, cărţi
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preînregistrate,
fişiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, Aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare ştiinţifică şi de laborator, aparate
şi simulatoare educaţionale, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare şi control,
dispozitive electrice ştiinţifice şi de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori

(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.02; 26.04.07; 26.04.18
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
457U), negru (Pantone 296U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

(540)

M 2021 06955

(540)

DÖNER KING

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2021 06932

27/09/2021
APEX ALLIANCE PROPERTY
4, STR. EPISCOPUL CHESARIE
NR. 15, TRONSON C, PARTER,
BIROU NR. 1, CAMERA NR. 5,
PARTER, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

The Marmorosch
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şi dispozitive de corecţie, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcţionare şi
creare hărţi, dispozitive pentru siguranţă,
securitate, protecţie şi de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio¬vizuale, multimedia şi fotografice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, discuri de vinii,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, filme descărcabile, filrpe
video, fotografii digitale descărcabile, fişiere
multimedia descărcabile.
16. Hârtie şi carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale şi mijloace pentru decorare şi
artă, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie şi rechizite şcolare, sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare
din hârtie, carton sau plastic, blocnotesuri,
suporturi pentru afişe din hârtie sau carton),
reviste generaliste (publicaţii periodice), reviste
(publicaţii periodice), cărţi, ziare, ziare cotidiene,
reviste ca suplimente la ziare, comunicate de
presă tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
buletine informative, pliante informative tipărite,
cartonaşe informative tipărite, hârtie şi carton,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale
şi mijloace pentru decorare şi artă, obiecte
de artă şi figurine din hârtie şi carton şi
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie şi rechizite şcolare, sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare
din hârtie, carton sau plastic, albume foto
şi albume pentru colecţionari, articole de
papetărie cu excepţia mobilei şi accesorii
(materiale) educative, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie pentru
birou, arte vizuale tipărite, benzi desenate,
broşuri, blocnotesuri, caiete, buletine (materiale
tipărite), buletine de ştiri (materiale tipărite),
carneţele, fişiere, jurnale şi agende, materiale
imprimate, materiale educative şi didactice,
maşini de birou, notesuri, publicaţii periodice,
publicaţii imprimate, publicaţii educative,
publicaţii de reclame tipărite, programe tipărite,
materiale pentru educaţie/învăţământ, produse
de imprimerie, papetărie şi rechizite şcolare,
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
materiale pentru filtrare din hârtie, sacoşe
şi articole pentru ambalare, împachetare şi
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
albume foto şi albume pentru colecţionari,
reviste generaliste (publicaţii periodice), reviste
(publicaţii periodice), cărţi, ziare, ziare cotidiene,
reviste ca suplimente la ziare, comunicate de
presă tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),

buletine informative, pliante informative tipărite,
cartonaşe informative tipărite, hârtie şi carton,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale
şi mijloace pentru decorare şi artă, obiecte
de artă şi figurine din hârtie şi carton şi
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie şi rechizite şcolare, sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare
din hârtie, carton sau plastic, albume foto
şi albume pentru colecţionari, articole de
papetărie cu excepţia mobilei şi accesorii
(materiale) educative, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie pentru birou,
arte vizuale tipărite, benzi desenate, broşuri,
blocnotesuri, caiete, buletine (materiale tipărite),
buletine de ştiri (materiale tipărite), carneţele,
fişiere, jurnale şi agende, materiale imprimate,
materiale educative şi didactice, maşini de
birou, notesuri, publicaţii periodice, publicaţii
imprimate, publicaţii educative, publicaţii de
reclame tipărite, programe tipărite, publicaţii
periodice tipărite în domeniul filmelor.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
intermediere comercială, realizare de târguri şi
expoziţii virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, publicitate, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu aparate, instrumente şi cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare
hărţi, dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informaţiei, audio-vizuale, multimedia
şi fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare şi control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii
pentru ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi
brelocuri pentru acestea, pietre preţioase, perle
şi metale preţioase şi imitaţii ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

carton, adezivi, obiecte de artă şi figurine
din hârtie şi carton şi machete arhitectonice,
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din hârtie, carton sau plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje,
pungi, portofele şi alte accesorii, genţi, articole
de şelărie, bice şi articole vestimentare pentru
animale, piele şi imitaţie de piele, blănuri şi
piei şi produse rezultate din acestea, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
şi articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu fructe, flori şi legume artificiale,
brelocuri, decoraţiuni de perete şi tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă şi articole
pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi
terenuri de joacă, ornamente pentru petrecere
şi pomi de crăciun artificiali, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
carne, fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase), ouă şi produse
din ouă, peşte, fructe de mare şi moluşte,
produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi,
sare, mirodenii, arome şi condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu seminţe procesate, amidon, preparate coapte
şi drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun şi produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale şi ţigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu cosmetice, articole de parfumerie, odorizante
si produse de toaletă, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
şi accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la materiale
de construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale

de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu căni şi
pahare, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu adezivi, articole de
papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale şi
mijloace pentru decorare şi artă, produse de
imprimerie, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit),
lipici pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate, benzi adezive, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu mobilă
şi mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri
şi articole de joacă, aparate pentru parcuri
de distracţii şi terenuri de joacă, articole şi
echipament de sport, tutun şi produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), articole pentru uz
cu tutun, chibrituri, vaporizatoare personale şi
ţigarete electronice, şi arome şi soluţii pentru
acestea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promotionale, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, furnizare şi
închiriere de spaţiu, timpi şi mijloace de
publicitate, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărţi audio, cărţi
electronice descarcabile, CD-uri si DVD-uri
inregistrate, fişiere digitale si conţinut media
descarcabil, Servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru muzică şi filme descarcabile
şi preînregistrate, regie de film pentru filme
publicitare, Regie de film pentru filme publicitare.
38. Transmisie on-line de publicaţii electronice,
servicii de agenţii de presă, servicii de
comunicaţii ale agenţiilor de presă, servicii
ale agenţiilor de presă (transmitere de ştiri),
transmisie de emisiuni televizate, emisiuni
de ştiri (transmisii), buletine informative
computerizate, servicii de buletine informative
electronice, furnizare de servicii de buletine
informative electronice şi camere de chat online,
furnizarea de buletine informative electronice
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de spaţii de
chat online şi de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, transmisie de ştiri la organizaţiile
care difuzează ştiri, transmitere electronică de
ştiri, servicii de agenţii de ştiri electronice,
transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate,
servicii ale agenţiilor de ştiri pentru transmisii
electronice, furnizarea şi închirierea de instalaţii
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şi echipamente de telecomunicaţii, servicii de
telecomunicaţii, telecomunicaţii, comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie şi telefonie
mobilă, furnizare de acces la conţinut, siteuri şi portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
şi audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferinţe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă,
furnizare de instalaţii de videoconferinţă,
transmisie de podcasturi, transmisie on-line de
publicaţii electronice, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, emisiuni televizate, comunicare
(transmisie) prin bloguri online, furnizarea
şi închirierea de instalaţii şi echipamente
de telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
telecomunicaţii, cornunicarea cu terminale de
computere şi acces internet, emisiuni televizate,
emisiuni de ştiri (transmisii), servicii de conferinţe
pe web, servicii de conferinţe video prin satelit,
difuzare de filme prin televiziune, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la filme şi programe
de televiziune, furnizat printr-un serviciu video
la cerere, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi de
informaţii, servicii de difuzare de programe de
televiziune, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe alte
suporturi media, comunicare prin bloguri oniine,
emisiuni televizate, comunicare (transmisie) prin
bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afişe, organizare de conferinţe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte şi redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educaţiei,
divertismentului şi sportului, servicii educative,
de divertisment şi sportive, traducere şi
interpretare, educaţie, divertisment şi sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferinţe educaţionale, creare
(redactare) de conţinut educaţional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale şi ziare, publicare
multimedia a publicaţiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de seminarii şi congrese,
educaţie şi instruire, publicare de materiale

editoriale pe site-uri accesibile printr-o
reţea globală de calculatoare, emisiuni de
radio (programare), producţia de emisiuni
radiofonice, producţie de emisiuni de televiziune,
producţie de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de ştiri televizate, servicii pentru
producţie de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producţie audio, video şi
multimedia şi fotografie, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia oniine, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, divertisment în direct,
organizare de spectacole în direct, organizare de
reprezentaţii în direct, producţie de programe de
televiziune în direct, prezentare de spectacole
de divertisment în direct, publicare de buletine
informative, publicare de fişe informative, servicii
pentru publicarea buletinelor informative, servicii
informative cu privire la sporturi, servicii
informative cu privire la filme video, furnizarea
de buletine informative on-line în domeniul
divertismentului sportiv, servicii de reporteri
de ştiri, distribuire de ştiri pentru industria
audiovizuală, furnizare de programe televizate
de ştiri, pregătirea programelor de ştiri pentru
difuzare, furnizare de ştiri referitoare la sport,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri,
servicii de programe de ştiri pentru radio sau
televiziune, servicii de programare a ştirilor în
vederea transmiterii prin internet, publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale, publicare online de cărţi şi reviste electronice, publicare de
reviste în format electronic pe internet, furnizare
oniine de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, servicii de bibliotecă
oniine, şi anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii şi imagini printr-o reţea oniine de
calculatoare, închirieri de cărţi, publicare de cărţi,
închiriere de cărţi audio, publicare de cărţi audio,
publicare multimedia de cărţi, editare de cărţi şi
recenzii, publicare de cărţi şi recenzii, furnizarea
de recenzii on-line pentru cărţi, publicare de
cărţi şi periodice electronice oniine, publicare
multimedia, servicii de conferinţe, organizarea şi
conducerea de conferinţe şi seminarii, regie de
spectacole și filme, altele decât pentru filmele
cu scop publicitar, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente şi competiţii sportive, organizare
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de evenimente şi concursuri sportive,
organizare şi coordonare de evenimente
educaţionale, organizare şi coordonare de
evenimente sportive, organizare şi coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare şi servicii de agenţii de bilete pentru
evenimente, servicii de rezervare de bilete şi
locuri la evenimente culturale, organizarea şi
conducerea de simpozioane.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07045

30/09/2021
FOCȘENEANU CARMENGABRIELA, STR. LIVIU
REBREANU NR. 46-58, BL. V,
SC. H, ET. 8, AP. 87, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021 07009

29/09/2021
PRIMĂRIA ORAȘULUI URICANI,
STR. 1 MAI, NR. 6, JUD.
HUNEDOARA, URICANI, 336100,
HUNEDOARA, ROMANIA

NUDE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 29.01.12; 26.01.01
(591) Culori revendicate:auriu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse exfoliante pentru corp,
produse exfoliante pentru față, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, tampoane de
curățare impregnate cu produse cosmetice,
trusă pentru v cosmetice, preparate de machiaj
pentru față și corp, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, produse pentru curățarea
pielii, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
pentru îngrijirea pielii, produse pentru curățarea
pielii (nemedicinale), exfoliante pentru îngrijirea
pielii.
21. Mănuși abrazive pentru exfolierea pielii,
tampoane
pentru
exfoliere,
aplicatoare
cosmetice, ustensile cosmetice, pentru igienă și
pentru îngrijirea frumuseții, perii pentru curățarea
pielii, bureți pentru exfolierea pielii, mănuși
abrazive pentru exfolierea pielii.
25. Mănuși pentru baie, mănuși pentru spălat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, furnizarea de

Ruta cultural turistică
Ținutul Momârlanilor
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1003999/10.02.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Ținutul Momârlanilor".

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment
sportive, educație, divertisment și sport.

și

───────

36

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

din producţie proprie (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate prin magazine fizice sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web
42. Cercetare biologica si genetica in domeniul
cresterii matcilor de albine.
44. Servicii apicole, gestionarea nucleelor de
imperechere naturala a albinelor, inseminari
artificiale la albine, inchirierea de stupi de albine.

informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, studii de
marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.
44. Servicii oferite de saloane de frumusețe,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, îngrijiri de
igienă și frumusețe, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07066

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

01/10/2021
SC APIS DONAU SRL, SOS.
VITAN-BARZESTI NR. 7D,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07085

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

01/10/2021
DOLINI TM - GARDEN, ALEEA
F.C. RIPENSIA NR.15, CAMERA
2, AP.12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(540)

apis donau

Burger 100% Original
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003265/03.02.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Burger 100% Original”.

(531)

Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse apicole respectiv: miere, polen,
propolis, faguri de albine.
31. Albine, vii, matci de albine, vii.
35. Managementul,
organizarea
și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul terţilor a albinelor si
a matcilor de albine si a produselor apicole,

(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.11; 26.11.12; 26.11.13;
27.07.25; 29.01.06; 29.01.07
Culori revendicate:vişiniu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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catering pentru fast-food cu autoservire, servicii
de fast-food, servicii de local tip snack-bar.

29. Carne și produse din carne, hamburgeri,

hamburgeri de carne, hamburgeri de vită,
hamburgeri de curcan, chiftele de hamburger
negătite, hamburgeri din carne de pui, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
tocată, carne preparată, carne prăjită, carne
friptă, carne proaspătă, carne de vită, carne
de vită preparată, produse din carne preparate,
carne de curcan gătită, carne prajita de pui,
carne de pasăre gătită, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), bucăți
de carne de pui, chiftele din carne de vită,
gustări pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), mâncăruri preparate constând în principal
din carne, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan.
30. Hot dog (sandvișuri), sandvișuri, hamburgeri
(sandvișuri), sandvișuri cu carne, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu pește, sandviș din
brânză topită, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri cu
carne de pui, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, hamburgeri cu brânză, hamburgeri
în pâine, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, sanvișuri conținând
carne de pui, sos pentru carne pregătită la grătar.
43. Servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, servicii de catering mobil,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii de restaurante specializate în
preparate la grătar, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de catering, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi, servicii de

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07130

04/10/2021
IKON TRADING SRL, STR.
PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

DALBA Pudră decolorantă
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.05.01;
26.05.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Tratament pentru căderea părului, vopsea de
păr.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07141

(210)
(151)
(732)

04/10/2021
TALPALARIU FLORIN-ANDREI,
STR. CLOPOTARI NR. 15, BL. 634,
SC. C, AP. 13, JUD. IAŞI, IAŞI,
700054, IAȘI, ROMANIA

(740)

M 2021 07172

05/10/2021
DAFERO S.R.L., B-DUL STEFAN
CEL MARE, NR. 85, SC. B, AP.
5, JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

DAFERO Fixing Systems

ALFA LIDERI IN IMOBILIARE

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".

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei cu
nr. OSIM 1005519/23.02.2022 , solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii "LIDERI ÎN IMOBILIARE"

(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

(531)

Clasificare Viena:
03.01.08; 07.01.08; 26.11.02; 26.01.04;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Agenții imobiliare, investiții imobiliare,
evaluări financiare pentru imobiliare, servicii
imobiliare, afaceri imobiliare, agențiile imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare),
managementul
proprietăților
imobiliare,
managementul
proprietăților
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare.
───────
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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, popnituri, 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)
(151)
(732)

M 2021 07188

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

29/10/2021
LEO&LORY SRL, STR.
FRUNZELOR NR. 20, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LEO&LORY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13; 11.01.01
(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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(531)

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.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 17.03.01
(591) Culori revendicate:gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate de cantarire, aparate de măsurare,
cantare.
35. Regruparea în avantajul terților a aparatelor
de cântărire, aparatelor de măsurare, cântarelor
permițând consumatorilor să le vadă și 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 aparatele de cântărire, aparatele
de măsurare, cantare, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online referitoare la aparate
de cântărire, aparate de măsurare, cantare,
furnizarea de informații și consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la aparatele de cântărire, aparatele
de măsurare, cantare, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrări de birou in legătură cu
aparatele de cântărire, aparatele de măsurare,
cantare, furnizarea de informații despre
vanzarea de produse prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu funcție de cautare,
cu privire la aparatele de cântărire, aparatele
de măsurare, cantare, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globala de calculatoare, cu privire la
aparatele de cântărire, aparatele de măsurare,
cantare.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07193

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

06/10/2021
S.C. SABELA PROD SERV S.R.L.,
STR. NEAGOE BASARAB NR. 23
B, JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100164, PRAHOVA, ROMANIA

───────

(540)

balanta SIBIU
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003807 din data
09.02.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: balanta, SIBIU.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07220

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

buze,
farduri
cosmetice
pentru
ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate și tratamente pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, loțiuni capilare, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare și
odorizante, articole de parfumerie și odorizante,
parfumuri, produse de parfumerie, deodorante
și antiperspirante, de uz uman sau veterinar,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru curățarea dinților.
5. Preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și
antiseptic,
săpunuri
dezinfectante,
săpunuri medicinale, șampoane medicamentate,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
dezinfectante, soluții antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate pentru baie
de
uz
medical,
preparate
chimice
de uz medical, preparate chimice de
uz
farmaceutic,
remedii
naturale
și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase
dermatologice,
substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali, dezinfectanți.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, aplicatoare
cosmetice,
recipiente
pentru
cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență
în
afaceri,
management
și
servicii administrative, servicii de asistență

07/10/2021
IOANA LAVINIA MATEI, STR.
RUDULUI NR. 51A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Plush luxury BIO cosmetics
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003810 din data
09.02.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: luxury BIO cosmetics.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate sanitare care reprezintă articolele
de toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse pentru toaletă, produse
cosmetice, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, șervețele impregnate cu
produse cosmetice, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
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administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata in legatura cu preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
ţesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
produse pentru toaletă, cosmetice, cosmetice
și preparate cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze,
farduri
cosmetice
pentru
ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cu aplicare locală, preparate și tratamente
pentru păr, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, loțiuni capilare, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, articole de
parfumerie și odorizante, parfumuri, produse
de parfumerie, deodorante și antiperspirante,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru
curățarea
dinților,
preparate
și

articole sanitare, dezinfectanți și antiseptic,
săpunuri dezinfectante, săpunuri medicinale,
șampoane medicamentate, produse medicinale
pentru curățarea dinților, dezinfectante, soluții
antibacteriene
pentru
spălarea
mâinilor,
preparate pentru baie de uz medical, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
de uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase
dermatologice,
substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, perii cosmetice, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, aplicatoare cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, instrumente de
mână pentru aplicarea cosmeticelor, accesorii de
baie.
44. Consiliere cu privire la produse cosmetice,
consultanță în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, tratamente cosmetice pentru
păr, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
aplicarea produselor cosmetice pe față, aplicare
de produse cosmetice pe corp, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii oferite de saloane de
frumusețe.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07221

07/10/2021
MARIUS STRUGAR, STR.
TABACULUI NR. 33, BL. J2, ET.
2, AP. 8, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
RADU-GABRIEL BEJAN, STR.
CLOPOTARI NR. 6, BL. 920B, SC.
B, ET. 3, AP. 15, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07247

(740)

DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/05/2019
HUNGERIT Zrt., ATTILA ÚT 2.
H-6600, SZENTES, UNGARIA

(540)

VALDOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne de pasăre de curte și carne de porc
refrigerate și congelate rapid, pasăre întreagă
de curte refrigerată sau congelată rapid cu sau
fără măruntaie și produse din carne de pasăre
de curte tăiate, carne de pasăre de curte sau
carne de porc murată și/sau condimentată și/
sau marinată, tratată termic sau netratată termic,
prăjită, gătită, refrigerată sau congelată rapid,
carne de pasăre de curte sau carne de porc
refrigerată sau congelată rapid, acoperită cu un
înveliș ce conține condimente, aditivi pe bază
de cereale și o combinație a acestora, carne
de pasăre sau came de porc tratată termic
sau netratată termic, prăjită, gătită, refrigerată
sau congelată rapid, acoperită și/sau umplută
cu condimente și alte substanțe de origine
vegetală și/sau animală, mâncăruri preparate
conținând sau pe bază de carne de pasăre de
curte sau carne de porc, preparate alimentare
conținând sau pe bază de carne de pasăre de
curte sau carne de porc, produse din carne de
pasăre de curte sau carne de porc refrigerate,
congelate rapid, pane sau nepane, umplute sau
neumplute, pregătite sau gata de gătit, produse
procesate preparate din sau care conțin carne
de pasăre de curte sau carne de porc, produse
tip cârnați roșii precum parizer, cârnat vienez
(Vienna sausage), cârnați saveloy (saveloys) și
cârnați Frankfurter, pe bază de carne de pasăre
de curte sau carne de porc, mezeluri, șuncă,
ficat, pastă de ficat, cârnați semiuscați și uscați,
salamuri și produse din maț natural și artificial,
conținând carne de pasăre de curte sau carne
de porc, produse din carne de pasăre de curte
și de porc, sterilizate, produse din carne de
pasăre de curte și de porc, liofilizate, extracte din
carne, carne în aspic, carne conservată, supe,
supă tip bouillon (bouillon), concentrate de supă
tip bouillon (bouillon concentrates), preparate

FEDERAȚIA SĂNĂTATEA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16;
26.11.02; 26.11.12; 02.09.01
(591) Culori revendicate:albastru, negru,
roșu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii sindicale, respectiv: aparărarea
drepturilor
și
intereselor
profesionale,
economice, sociale, juridice, culturale, sportive,
turistice (servicii juridice), 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 și ale grupurilor de
persoane.
───────
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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.

pentru supa tip bouillon, bacon, burtă, carne
sărată, măduvă de animale de uz alimentar,
păsări de curte, nu vii, preparate făcute din
preparate de grăsimi de carne de pasăre de curte
și carne de porc și amestecuri, carne de pasăre
de curte, carne de porc, cu sau fără condimente,
în ulei vegetal, în special ulei de floarea soarelui
și ulei de măsline, produse din carne de pasăre
de curte, de porc, tratate termic sau netratate
termic, în recipiente, conservate, tăiate cubulețe
sau întregi, ouă.
30. Sandvişuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07256

08/10/2021
MARIAN STOICA, ST.
N.BALCESCU, NR.15, BL. 12,
SC. A, AP. 7, JUDETUL VALCEA,
RAMNICUL VALCEA, 240159,
VALCEA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07318

(740)

CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL. CORNELIU
POPEIA, NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/10/2021
ANDREI-DANIEL CRISTEA,
DRUMULM. PĂDUREA NEAGRĂ
NR. 60A, BL.BL05, SC.A, ETJ
1,AP.4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
014044, ROMANIA

(540)

protoforge
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei cu nr. OSIM
1006583/04.03.2022 , solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii "protoforge"

ROMANIAN LEGAL AWARDS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.11.01
(591) Culori revendicate:galben (Pantone 116
C), maro (Pantone 139 C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de cluburi (divertisment sau
educație), organizarea și conducerea de
conferințe și seminarii, organizarea și
conducerea
de
congrese,
servicii
de
divertisment, organizarea și coordonarea de

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02
(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
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forumuri educaționale personale, organizarea de
competiții, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole culturale, planificarea de petreceri
(divertisment), organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii.

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.
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

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07319

(740)

LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

12/10/2021
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,
48

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07329

12/10/2021
IZOTERMA CONSTRUCT S.R.L.,
STR. BUSAGA NR. 6, JUD.
ARGEȘ, CURTEA DE ARGEȘ,
115300, ARGEȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07378

(740)

ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR 1, BL. 94B, SC
B, AP 76, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
025511, ROMANIA

13/10/2021
ASOCIATIA CS RUNNERS CLUB,
STR. PLOPILOR NR. 42, AP. 26,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

IZOTERMA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
07.01.08; 07.01.24
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Profile PVC, tâmplărie PVC.

CROSUL COMPANIILOR

───────

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicata, conform adresei înregistrata
cu nr. OSIM 1005035 din data 21.02.2022,
solicitantul nu revendica un drept exclusiv
asupra denumirii: “CROSUL COMPANIILOR“.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.01.24;
02.01.08; 02.01.23
(591) Culori revendicate:gri, albastru, roșu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovare de competitii si evenimente
sportive,
promovare
de
produse
si
servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse si servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive
internaționale, promovarea produselor si
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-i asocia produsele si serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
si serviciile altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-i asocia produsele si serviciile
cu competii sportive, publicitate, inclusiv
promovare de produse si servicii ale tertilor
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prin sponsorizare si contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internationale,
servicii de vânzare cu amanuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii de
vânzare cu amnuntul în legatura cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legatura cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amanuntul în legatura cu articole
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legatura cu articole sportive, managementul
afacerilor pentru manifestari sportive (pentru
terti), management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, management promotional
pentru personalitati sportive, prezentare de firme
pe internet si în alte medii de comunicare,
prezentare de firme si produse si servicii ale
acestora pe internet, pregătire și prezentare
de reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
prezentare de produse si servicii (în scopuri
promotionale/publicitare), publicitate, publicitate
radiofonica, publicitate televizata, publicitate
online, servicii de promovare si publicitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
si îndeosebi prin internet, servicii de asistenta
si consultanta pentru publicitate, marketing si
promovare.
41. Activitati sportive si culturale, activitati de
divertisment, sportive si culturale, organizare
de evenimente sportive si culturale comunitare,
organizare de activitati sportive pentru tabere de
vara, angajarea de personalitati sportive pentru
evenimente, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
turnee sportive, organizare si coordonare de
competitii sportive, coordonare de evenimente
sportive electronice în direct, productie
de evenimente sportive pentru televiziune,
productie de evenimente sportive pentru radio,
activitati sportive, servicii sportive, organizarea
turneelor sportive, organizare de competitii
sportive si evenimente sportive, organizare
de activitati sportive si competitii sportive,
organizare de evenimente sportive, competitii
si turnee sportive, organizarea de competitii
sportive, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de competitii sportive, coordonare
de evenimente sportive, activitati sportive si de
recreere, servicii furnizate de cluburi sportive,
organizare de competitii si evenimente sportive,
organizare de evenimente si concursuri sportive,
organizare de activitati sportive sau competitii,
organizare de evenimente si competitii sportive,

organizare si coordonare de evenimente
sportive, management de evenimente pentru
cluburi sportive, organizare, planificare si
coordonare de competitii sportive, organizare
de evenimente sportive în cadrul comunitatilor,
servicii de divertisment sub formă de evenimente
sportive, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fata locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive si culturale,
organizare de activitati sportive si competitii,
furnizare de instalatii pentru evenimente
sportive, competitii sportive si de atletism si
programe de decernare de premii, organizare de
competitii, organizare de competitii recreative,
organizare de jocuri si competitii, organizare
de competitii pentru divertisment, organizare
de competitii de atletism, organizare de
competitii în scopuri recreative, organizare de
competiții sub formă de curse, organizare
de concursuri de atletism, organizare si
coordonare de competitii de atletism, educatie,
divertisment si sport, organizare de concursuri
(divertisment), servicii de educatie, instruire si
divertisment, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, servicii de divertisment legate de
sport, organizarea de concursuri (educatie sau
divertisment), servicii educative, de divertisment
si sportive, organizare si coordonare de
competitii (educatie sau divertisment), furnizare
de divertisment sportiv prin intermediul unui
site, servicii de rezervare de bilete în domeniul
educatiei, divertismentului si sportului, productie
de evenimente sportive, organizare de turnee de
recreere, organizare de evenimente de recreere,
organizare de activități de recreere în grup.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

protecția solară, loțiuni pentru bronzat, loțiuni
cosmetice pentru bronzare.

M 2021 07384

13/10/2021
SC SARANTIS ROMANIA SA,
ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI
172-176, CLĂDIREA B, SPAȚIUL
B2, ET. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07433

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ŢEPEŞ VODĂ 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

14/10/2021
SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.
INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LassariTIS
(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, preparate
cosmetice de duș pentru igiena umană,
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice.

elmiplant sun eco protect
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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07439

14/10/2021
ANYTACOOKING SRL, STR.
EROILOR NR. 122, ET. 1, AP. 7,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

CHOCO ZERO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
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neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
30. Cacao, produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, glazuri comestibile pe bază de
ciocolată

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

M 2021 07441

(740)

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

M 2021 07446

02/11/2021
BRAIN EDUCATION SRL, STR.
ANDREI MURESANU NR. 29,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400071, CLUJ, ROMANIA

23/04/2015
Match Group, LLC, P.O. BOX
25458, DALLAS, 75225, TEXAS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

TRANSILVANIA
RECOVERY CENTRE

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.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.01.16
(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone light blue), albastru închis
(Pantone dark blue)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de clinică
medicală, servicii de terapie, de exemplu,
fizioterapie şi logopedie, servicii de casă de
convalescenţă şi servicii de sanatorii, sfaturi
privind nutriţia şi dieta, servicii de centru de
sănătate, servicii de analiză medicală în scopul
diagnosticării şi
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze x şi prelevarea de
probe de sânge.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

clădirilor (interior), curăţarea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
repararea ceasurilor şi a ceasornicelor,
repararea
articolelor
de
îmbrăcăminte,
închirierea echipamentelor de construcţii,
servicii de construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor,
închirierea
excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea
şi
repararea
componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi

M 2021 07451

08/11/2021
BANCA ROMANEASCA, STR.
ARH. ION MINCU, NR. 3, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

BROM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07480

27/10/2021
SC UNITECH GLOBAL SERVICES
SRL, STR. CAMPINA NR. 41,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

AUTOTECH
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 17.05.25
(591) Culori revendicate:portocaliu , negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Întreţinerea
şi
repararea
avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii de
realizare a zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea
şi repararea cazanelor, 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
(reparații), curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
54

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea
anvelopelor,
nituire,
pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, gresarea
vehiculelor / lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, servicii oferite
de 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, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, servicii de spălare, curăţarea
geamurilor.

(210)
(151)
(732)

M 2021 07481

(740)

CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

15/10/2021
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.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07502

16/10/2021
ALEXANDRU FLORIN DINU, STR
VITIOARA 48, BL1, SC B, AP 20,
PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI,
032312, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07504

(740)

ALECU BOGDAN, STR. LUCREȚIU
PĂTRĂȘCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

18/10/2021
AGRICOLA GHEORGHE DOJA
COOPERATIVA AGRICOLA, SAT
GHEORGHE DOJA, STRADA
RĂSĂRITULUI NR. 1G, JUD.
IALOMIȚA, COMUNA GHEORGHE
DOJA, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

SMS alert
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 16.01.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2a3e54), verde (HEX #016937), alb
(HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicatii, servicii de mesaje scurte
(sms), comunicare de date prin mijloace
de telecomunicații, închiriere de modemuri,
închirieri de aparate de telecomunicații.
42. Cercetare
în
domeniul
tehnologiei
informației, cercetare privind tehnicile de
telecomunicații, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, creare și întreținere de site-uri
web pentru telefoane mobile, dezvoltare
de rețele informatice, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme computerizate, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de software,
închirieri de hardware și software, inginerie
informatică, proiectare și dezvoltare de sisteme
informatice, servicii de cercetare informatică,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, servicii de rețele
informatice, proiectare și dezvoltare de sisteme
de procesare de date.

BOSTĂNĂRIA
Cooperativă Agricolă
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 02.05.01; 02.05.06; 02.05.18;
02.05.23; 05.07.20
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07536

(740)

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

(210)
(151)
(732)

24/12/2019
Oyster Cosmetics S.p.A., VIA
BARZIZZA 37/A, CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, MANTOVA,
46043, ITALIA

(740)

(540)

M 2021 07538

19/10/2021
HELIANTHUS SNACKS SRL,
STR. VIILOR NR. 2, OFFICE 1,
SAT DRAGOMIRESTI-DEAL, JUD
ILFOV, COMUNA DRAGOMIRESTIVALE, 077096, ILFOV, ROMANIA
CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 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.

RIO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.03.19; 29.01.13; 19.03.05
(591) Culori revendicate:rosu, verde, galben,
bej, roz, alb, negru
(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.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, gheaţă,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), condimente,
gumă de mestecat
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase, animale vii,

───────
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fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, mâncare pentru animale, malţ

manifestări în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizare de lansări
de produse în scop publicitar sau comercial,
prezentare de produse în scop publicitar, servicii
publicitare pentru crearea identității de brand
pentru alte persoane, servicii publicitare pentru
crearea identității corporative și de brand, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de publicitate cu privire la strategii de
marcă, servicii de strategie de marcă, servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate.
42. Design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, creare
de design de produse de consum, design
grafic de logouri publicitare, design grafic pentru
materialele promoţionale, servicii de design de
logo-uri, servicii de design interior și exterior,
servicii de design de brand, servicii de design
de produs, design grafic și industrial, design de
produs, design vizual, design grafic, conceperea
numelor de marcă, design de pagini principale și
pagini web

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07604

20/10/2021
TRADE ACTIVATION GROUP
S.R.L., STRADA REZERVELOR
NR. 68A, ETAJ 7 RETRAS, AP. 69,
SAT DUDU, JUD. ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

TAG
(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii prestate de agenţii
de publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, campanii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de cercetare a pieţei şi analiză comercială,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, servicii de revista presei, servicii de
monitorizare a presei, promovare de produse
şi servicii pentru terţi, servicii de colectare de
informaţii comerciale şi de afaceri, furnizare de
informaţii comerciale şi de afaceri, organizare de

M 2021 07615

22/11/2021
TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL, SAT
DRACESTI, JUDETUL
TELEORMAN, SCURTU MARE,
TELEORMAN, ROMANIA

Tibbett Logistics
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
productia de clipuri publicitare, postarea de
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afise publicitare, servicii de vanzare cu
amanuntul si / sau cu ridicata, de asemenea
sub forma de servicii de catalog sau de
comenzi prin posta, in legatura cu produse
alimentare si produse de lux, tutun, bauturi
alcoolice si nealcoolice, produse chimice,
preparate de curatat, produse de lustruire,
produse abrazive si pentru spalat, articole
de toaleta, produse de farmacie, cosmetic,
produse pentru infrumusetare, produse sanitare,
produse medicale, farmaceutice si veterinare,
parfumerie, hartie, articole de papetarie, articole
de imbracaminte, accesorii de imbracaminte,
pantofi, incaltaminte, articole de acoperit capul,
covoare, masini de uz casnic, articole de
uz casnic, utilaje de mana, materiale pentru
constructive, echipamente pentru horticultura,
articole optice, aparate electrice si electronice,
software,
hardware
pentru
calculatoare,
smartphone-uri, telefoane, computer, bijuterii,
ceasuri, fisiere muzicale descarcabile, clipuri
descarcabile, jocuri descarcabile, software si
aplicatii software descarcabile, articole sportive,
produse textile, genti, materiale de ambalat,
saci, produse din hartie, aparate de incalzire
si refrigerare, forme tiparite, iluminat, articole
de metal, umbrele, opere de art, ustensile de
bucatarie, aparate de gatit, articole de uz casnic
si industrial, unelte de taiere, tacamuri, cutite,
foarfece, jucarii, mobile, mobilier, accesorii auto,
lumanari, unelte si articole din metal, articole
de bricolaj, fiori, plante, boabe, articole pentru
hobby-uri si articole pentru nevoi personale,
bunuri electrice si electronice, aparate de
inregistrare si suporturi de date, instalatii pentru
iluminat, gatit, incalzire, racier, uscare, ventilate,
instalatii sanitare si accesorii, vehicule, parti
ale vehiculelor si accesorii pentru vehicule,
artificii, instrumente optice, aparate musicale,
articole de birou, pungi si selarie, corturi,
prelate, articole din piele si imitatii de piele,
produse agricole, horticole si forestiere, produse
alimentare pentru animale si accesorii, produse
pentru hrana animalelor, articole pentru fumatori,
produse din tutun, gestionarea resurselor
umane si servicii de recrutare, consultant
in managementul personalului, recrutarea
personalului, managementul personalului privind
recrutarea, colectarea si sistematizarea datelor
de afaceri, diseminarea publicitatii pentru terti
prin intermediul unei retele de comunicatii
electronice on-line, prelucrarea computerizata
a comenzilor on¬line de cumparare, compilare
de informatii de afaceri in baze de date,
compilare de informatii publicitare despre
marfuri si servicii ale altora intr-o baza de
date informatica, dezvoltare de scheme de

bonus si fidelizare ca masuri de fidelizare a
clientilor in scopuri de marketing cu servicii
de livrare reduse, dezvoltare de scheme de
bonus si fidelizare ca masuri de fidelizare a
clientilor, si anume gestionarea unui sistem
de reduced pentru a permite reducerile la
serviciile de livrare pentru participanti prin
utilizarea unei scheme de reducere pentru
membri, organizare de contacte comerciale si
de afaceri pentru vanzarea si cumpararea de
bunuri si servicii, plasarea comenzilor, livrarea
comenzilor si gestionarea facturilor, inclusiv
in cadrul comertului electronic, pentru bunuri
generale si bunuri de consum (servicii de
comert), prezentare de servicii pe internet in
vederea vanzarii, asigurarea abonamentelor,
consultant in afaceri, consultant profesionala
de afaceri, consultant in management,
consultant profesionala in domeniul infiintarii
afacerilor, consultant profesionala de afaceri
pentru strategii de franciza, servicii de
administrare a afacerilor, gestiunea afacerilor
si asistenta organizationala pentru gastronomie,
comert, catering, hoteluri si micile intreprinderi
comerciale, marketing, servicii de comert,
cercetare de piata, publicitate, publicarea
de texte publicitare, servicii de relatii cu
publicul, organizare de targuri expozitii in
scopuri comerciale si de publicitate, servicii
comerciale si de informare a consumatorilor
si anume serviciul de licitatii, inchirierea de
automate de vanzare, servicii de plasare,
organizarea de contacte de afaceri, servicii
de cumparare colectiva, servicii de evaluare
comerciala, organizarea de concursuri (cu scop
comercial sau publicitar), servicii de agentie
de informatii comerciale, servicii de agentie de
import-export, servicii de negociere si plasare
a fortei de munca, servicii de comanda,
servicii de comparare a preturilor, servicii de
achizitii pentru terti, servicii de abonament,
servicii de redactare, asistenta in operatiuni
de afaceri / servicii administrative, analiza
de afaceri, servicii de cercetare si informare
comerciala, servicii legate de loialitatea clientilor,
stimulente, avantaje si scheme de bonusuri,
consultant pentru consumatori, organizarea,
conducerea si gestionarea de scheme bonus,
loialitate, stimulente si cadou pentru clienti
din perspectiva aspectelor de marketing,
organizarea de extrageri, cadouri, vouchere si
premii pentru clienti in cadrul schemelor de
fidelizare a clientilor, realizarea de evenimente
pentru client in scopuri publicitare, prezentarea
bunurilor si serviciilor, prezentari de bunuri
in scop publicitar pentru client compilare,
sistematizare, actualizare si intretinere a datelor
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in baze de date, servicii de consiliere si
consultant in domeniul bonusurilor, publicitatii,
cadourilor, premiilor, extragerilor, stimulentelor
si programelor de fidelizare a clientilor, servicii
de cumparare (achizitii de bunuri si servicii
pentru clienti din perspectiva aspectelor de
marketing, servicii de publicitate, si anume
distributia de publicitate pentru altii prin
intermediul unei retele electronice de comunicatii
on-line si compilarea de informatii in baze
de date computerizate, servicii de agentie
de import si export, primirea, procesarea
si gestionarea comenzilor (lucrari de birou),
servicii de achizitii pentru terti (achizitionarea
de bunuri si servicii pentru alte intreprinderi),
servicii de plasare si livrare a comenzilor
si gestionarea facturilor, inclusiv in cadrul
comertului electronic, facturare, compilarea de
informatii in baze de date computerizate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate pentru atragerea
clientilor, publicitate prin posta (corespondenta),
organizarea si desfasurarea de expozitii si targuri
comerciale sau de publicitate, planificarea,
elaborarea si desfasurarea de initiative de
publicitate, cautare de sponsorizare sub forma
de publicitate, publicarea de materiale tiparite
in scopuri publicitare, prezentarea bunurilor,
promovarea vanzarilor pentru terti, inchirierea
spatiilor publicitare, a materialelor publicitare si
a timpului publicitar in mijloacele de comunicare,
distribuirea de mostre, cautare de sponsorizare,
marketing (cercetare de pia|a), inclusiv pe
retele digitale, cercetare de piata, sondarea
opiniei publice, promovarea vanzarilor prin
vanzarea acestora, cautarea datelor in fisierele
informatice pentru terti si / sau probleme
de afaceri, servicii de agentie de informatii
comerciale, mentenanta datelor in baze de date
computerizate, servicii de anchete de preturi
pentru bunuri si servicii, gestionarea facturilor
pentru sistemele electronice de comanda,
inchirierea de masini si echipamente de birou,
automate si standuri de vanzare, stabilirea de
abonamente la servicii de telecomunicatii pentru
terti, furnizarea de adrese in scopuri publicitare,
de contacte comerciale si de afaceri, inclusiv
prin internet, a tranzactiilor comerciale pentru
terti, inclusiv in cadrul comertului electronic, a
contractelor de radiocomunicatii mobile (pentru
terti), a contractelor pentru terti privind vanzarea
si cumpararea de bunuri, organizare de
contracte publicitare si de promovare pentru terti,
asigurarea abonamentelor de ziare pentru terti,
achizitii de contracte comerciale (pentru terti).
39. Transport de alimente, transport de fructe,
transport si depozitare, transport cu camionul,

servicii de transport, transport de bunuri,
transport securizat cu camion, distributie
(transport) de sperma congelata, servicii de
transport de alimente, transport de bagaje pentru
pasageri, organizarea transportului de marfuri,
organizarea transportului de marfa, servicii
pentru transportul bagajelor transport feroviar de
produse, transport naval de marfuri, transport
de valori pazit, transport securizat de valori,
inspectie de bunuri pentru transport, servicii
de hamali (transport), transport securizat de
bunuri, transport cu lelpuri , transport de bani,
transport cu slepul, transport de valori, transport
de bagaje, transport si depozitare de bunuri,
transport frigorific de produse reci transport
cu troliul de vehicule, transporul pasagerilor
si bagajelor acestora, distribute (transport) de
marfuri pe apa,
transport de dispozitive de uz casnic, servicii
furnizate de agentii de transport, transport
de valori in vehicule securizate, distribute
(transport) de marfuri pe sosea, servicii de
transport pentru personalul medical, servicii de
transport rutier de marfa, servicii de transport
comercial de marfuri, transport aerian de
obiecte de valoare, colectare, transport si
livrare de produse, transport de colete pe
cale maritima, servicii de transport de deseuri
periculoase, transports de marfuri in stare
refrigerate, organizarea transportului de lucrari
de arta, transport frigorific de marfuri congelate,
servicii de transport cu caruciorul, pentru terti,
servicii specifice agentiilor de transport de
marfa, distribute (transport) de marfuri pe calea
aerului, distribute (transport) de marfuri pentru
vanzarea cu amanuntul, servicii de transport de
marfuri pe distante scurte, servicii oferite de
persoane sau firme care se ocupa cu transportul
marfurilor pe cale rutiera, livrarea de marfuri
(transport) prin automobile, biciclete, camioane,
vehicule de livrare, autobuze, trenuri, avioane,
mijloace de transport in comun, roboti, drone,
transport, logistica in sectorul transporturilor,
ambalare si depozitare de colete si / sau
marfuri, organizare de calatorii, colectarea,
expedierea, ambalarea si livrarea coletelor
si / sau a bunurilor, transportul coletelor si /
sau al marfurilor pe vehicule, nave, avioane,
logistica in sectorul transporturilor, in special
punerea in func{iune a marfurilor in sectorul
logisticii transporturilor, aranjarea transportului
de marfuri, transport, intermediere de marfuri,
servicii de carting (transport de mart), cu
exceptia introducerii vamale a marfurilor pentru
terti, servicii de brokeraj de transporturi, informal
despre transport, informatii despre depozitare,
depozitarea marfurilor in depozite si in depozite
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frigorifice, depozitarea fizica a datelor sau
documentelor stocate electronic.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07637

(540)

22/10/2021
AMELIA - ELENA SURDU, STR.
GH. SAULESCU NR. 13, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

M 2021 07642

22/10/2021
BURSA DE FONDURI SRL,
BD. CFR, BL. 36/335,SC. A,
AP.15, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

B Bursa de Fonduri
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Reflex Blue), verde (Pantone 376 C),
alb, negru
(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
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,

D DENTESSE CLINICI
MEDICALE DENTARE
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 26.07.17; 26.04.01; 26.11.03;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Profilactice stomatologice, metale fasonate
pentru stomatologie.
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie.
───────
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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,
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
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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
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
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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)
(151)
(732)

(740)

───────

M 2021 07694

16/11/2021
ALEXA TINEI MARKET S.R.L.,
STR. DOCTOR GHEORGHE
IACOMI NR. 5, BLOC H13,
PARTER, AP. 2, NEAMȚ, ROMANIA

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

M 2021 07676

02/11/2021
SMILE DESIGN STUDIO SRL,
STR. PRC. ION C. BRĂTIANU 5,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410051,
BIHOR, ROMANIA

cleario

d dental art what a smile!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.12
(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)
(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,

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.21
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#77b625), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie.
───────
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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, sprayuri 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 antiurice, 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, scutecechiloţel 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, linguricupe 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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07697

10/11/2021
DOREL VASILE POP, STR.
BIHORULUI 5, JUDEŢ SĂLAJ,
SIMLEU SILVANIEI, 455300,
SĂLAJ, ROMANIA
MARIUS FLORIN POP, STR.
SOARELUI 7/B, JUDEŢ SĂLAJ,
SIMLEU SILVANIEI, 455300,
SĂLAJ, ROMANIA

pop technic
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.01
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
293), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
22. Corturi, copertine, corturi realizate din
materiale textile, foi de acoperire impermeabile
(prelate), prelate (copertine) pentru vehicule
neajustate, prelate de protecție pentru vehicule
(neajustate), învelișuri impermeabile (prelate),
prelate pentru bărci, neajustate, prelate
pentru corturi, prelate, nu pentru utilizare
la vehicule, structuri temporare fabricate
din materiale textile, prelate pentru vehicule
neajustate, țesături pentru umbrare și pavilioane,
acoperitoare de genul prelatelor, acoperișuri
pentru ambarcațiuni, acoperitoare de genul
prelatelor pentru vehicule neajustate, prelate de
camuflaj, copertine (prelate), corturi de cultură,
corturi pentru alpinism sau camping, corturi
pentru duș, huse neajustate pentru ambarcațiuni
și vehicule maritime, pânză impermeabilă.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

tehnologice, evaluări tehnice privind designul,
proiectare de instalații de încălzire, servicii de
inginerie în materie de proiectare de structuri,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații de răcire.

M 2021 07712

26/10/2021
SISTEME DE VENTILATIE HVAC
SRL, STR. REMUS OPREANU,
NR. 8, LOT. 2, BIROU 2, BL. A1,
ET. PARTER, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

───────

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, APT. 1, JUD CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(540)

M 2021 07760

27/10/2021
KARNE.RO SOCIETY SRL,
STR DEJ, NR.11, BL.90, SC.A,
ET.2, AP.5, CAM.5, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

HVAC SYSTEMS State
of the art systems
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 26.01.04; 29.01.13
(591) Culori revendicate:gri, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, lucrări de birou,
servicii de administrare comercială a francizelor,
comerț online și offline cu aparate de ventilat,
aparate de încălzit, aparate frigorifice, aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
hvac, aparate electrice, instalații termice solare.
37. Instalare de uzine, întreținere de rutină
a aparatelor de ventilat, întreținere de rutină
a aparatelor de încălzit, întreținere de rutină
a aparatelor frigorifice, întreținere de rutină
a aparatelor de aer condiționat, întreținere
de rutină a aparatelor de uscat, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, instalare,
întreținere și reparare hvac (încălzire, ventilare
și climatizara aerului), instalare de materiale
izolatoare, instalare și reparații de aparate
electrice, instalare și întreținere de instalații
termice solare.
42. Proiectare și planificare tehnică de instalații
de încălzire, proiectare de instalații industriale,
consultanță în domeniul desenului tehnic în
construcții, consultanță în domeniul proiectării

KARNE RO
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1006131 din
data 01.03.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: KARNE RO.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.01; 03.04.13;
11.01.03
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
f72a2d)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Cârnați afumați, cârnați cruzi, cârnăciori
din intestine de porc (andouillettes), caltaboș,
caltaboși (cârnați), carne, cârnați, aspic de
carne, carne afumata, carne congelată, carne de
pasăre, carne de porc, carne de porc conservată,
carne de porc gătită lent la cuptor (pulled pork),
carne de pui proaspătă, carne de rață, carne de
vită, carne de vită feliată, carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de vită preparată,
carne de vită sărată și conservată (corned
beef), carne feliată, carne pentru cârnați, carne
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(511)

preparată, carne proaspătă, carne proaspătă de
pasăre, carne procesată, carne tocată, carne
și produse din carne, chiftele de hamburger
negătite, chiftele din carne de vită, cărnuri,
cotlete de porc, felii de carne de oaie, ficat
de porc, file din piept de pui, friptură de
porc, friptură de vită, hamburgeri, hamburgeri
de carne, friptură de carne de porc, fripturi,
friptură de pasăre, friptură de rață, hamburgeri
de curcan, măduvă de animale, de uz alimentar,
pastramă, hamburgeri de vită, hamburgeri din
carne de pui, jambon, jumări de porc, mezeluri,
pastramă de porc, pastramă de rață, pastramă
din carne de vită, produse din carne de miel,
produse de curcan, produse din carne sub formă
de hamburgeri, pui, pulpe de pui, pulpă, rațe
sărate presate, salam, șorici de porc umflat,
șuncă, tobă.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07777

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ, NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

27/10/2021
S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA
BUCURESTI NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

PharmA-Z PROSTATIS Zn
+B6 supliment alimentar
(531)
(591)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.06
Culori revendicate:mov, roșu, alb,
albastru
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(531)

medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 27.05.17;
25.01.10; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza (preparată), sosuri pentru pizza, aluat
pentru pizza, pizza împăturită (calzone),
amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza, blaturi
de pizza coapte în prealabil, amestec pentru
aluat de pizza.
39. Livrare de cadouri, livrare de pizza, livrare
de alimente, livrare de vinuri, servicii de livrare,
livrarea de flori, colete (livrarea de -), livrare de
băuturi spirtoase, livrare de produse de băcănie,
servicii de livrare a alimentelor, livrare de colete
prin curierat, livrare de mărfuri prin curier, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum,
livrare de apă îmbuteliată către locuințe și birouri.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment
în direct, 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 evenimente recreative,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de
editare video pentru evenimente, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
disc jockeys pentru petreceri și evenimente
speciale, consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente de divertisment,
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, divertisment muzical,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, servicii de festivaluri
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii
de educație muzicală, servicii de compoziții

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07796

28/10/2021
FLOREA GRIGORE, RASCOALA
1907 NR. 15, BL. 31, SC. 3, ET.4,
AP.81, SECTOR 2, BUCURESTI ,
ROMANIA

ACAPULCO EVENTS
RESTAURANT & GARDEN
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muzicale, producție de videouri muzicale,
regizare de spectacole muzicale, închiriere
de instrumente muzicale, publicare de texte
muzicale, producție de înregistrări muzicale,
prezentare de reprezentații muzicale, producție
de spectacole muzicale, reprezentații muzicale
în direct, concerte muzicale pentru televiziune,
organizare de interpretări muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, producere de
concerte muzicale, servicii de mixare muzicală,
interpretare de muzică și canto, concerte de
muzică în direct, servicii de editare de muzică,
servicii de muzică în direct, spectacole cu muzică
în direct, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, organizare de concerte de muzică
pop, reprezentație de dans, muzică și teatru,
servicii de instruire în domeniul muzical, servicii
de divertisment muzical cu jazz, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, divertisment muzical oferit de
către formații instrumentale, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, concerte
în direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, predare de
lecții muzicale prin cursuri prin corespondență,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, prezentare de spectacole în direct
ale formațiilor muzicale, prezentare în direct
de producții muzicale de crăciun, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, servicii educaționale sub formă de
programe muzicale de televiziune, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la săli
de spectacole, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
furnizare de instalații pentru reprezentațiile în
direct ale unui grup muzical, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de spectacole
muzicale în direct, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație muzicală, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație care cântă muzică vocală, divertisment,
servicii de divertisment, divertisment on-line,
divertisment pe internet, divertisment în direct,

divertisment furnizat prin telefon, divertisment
prin intermediul telefonului, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), servicii de recepție (divertisment),
furnizarea instalațiilor pentru divertisment,
educație, divertisment și sport, organizarea
concursurilor de divertisment, organizare de
concursuri (divertisment), divertisment interactiv
on-line, divertisment de tipul festivalurilor etnice,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
simpozioane pe teme de divertisment, servicii
ale centrelor de divertisment, furnizare de
divertisment prin telefon, organizare de
festivaluri pentru divertisment, închiriere de
săli de divertisment, organizare de concursuri
telefonice (divertisment), divertisment de radio și
televiziune, rezervarea de săli de divertisment,
organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de servicii de divertisment, servicii
de divertisment pentru copii, servicii ale
agențiilor de divertisment, furnizare de spații
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
furnizate de soliști, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), divertisment de tipul
spectacolelor de circ, divertisment de genul
reprezentațiilor de balet, divertisment de tipul
spectacolelor de magie, organizare de petreceri,
planificarea de petreceri, servicii de planificare
de petreceri, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de restaurant și bar, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurante de sushi,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante tip fast-food
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servicii prestate
de o agenție pentru rezervări de restaurante,
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 catering, servicii de catering hotelier,
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servicii de catering mobil, servicii de catering în
exterior, 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, închiriere de echipament
de catering, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru case
de oaspeți, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale
cu asistență medicală, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
spaniole, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, 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.

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de

încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte, lenjerie intimă și de noapte.
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 vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele, valize, geamantane, valize
cu roti, ghiozdane, genți, articole de șelărie,
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, plase, vele, ațe și fire, materiale
textile, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, articole de cusut și
articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu bijuterii, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, 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,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu articole de parfumerie, odorizante
și cosmetice, închiriere de spațiu publicitar
online, închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07807

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/11/2021
DUTU FIGGO 2000 SRL, STR.
AMURGULUI NR. 29A, JUD. ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

───────

(540)

Figgo
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații de marketing,
estimări pentru marketing, evaluare a impactului
publicității asupra publicului, organizare 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, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
difuzarea de date privind publicitatea, servicii de
editare post-producție de publicitate și reclame,
servicii de editare și actualizare de texte
publicitare, furnizare de informații publicitare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
modele pentru campanii promoționale, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare de
servicii publicitare, negociere de contracte de
publicitate pentru terți, marketing în cadrul
publicării de software, marketing utilizând factori
de influență, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar.

M 2021 07808

29/10/2021
GALAXY RESIDENT SRL, STR.
MIRĂSLĂU NR.4, PARTER,
CAMERA 1, AP.1, JUD. ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

───────

Galaxy RESIDENCE
(531)

Clasificare Viena:
29.01.07; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.01.01; 26.04.03
(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, agenții de relații cu
publicul, analiza impactului publicității, servicii
oferite de agenții de publicitate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
organizare de campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web, compilare de anunțuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07810

(210)
(151)
(732)

03/11/2021
LEJEREANU S.R.L., STR.
LIBERTĂŢII NR. 4, CAMERA 1, BL.
M5, ET. 6, AP. 602, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

M 2021 07812

29/10/2021
CLUB SPORTIV MUNICIPAL
PLOIESTI, STR. MILCOV NR. 1,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100055, PRAHOVA, ROMANIA

CLUB SPORTIV
MUNICIPAL PLOIESTI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii furnizate de cluburi sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07814

29/10/2021
VALVIS HOLDING SA , STR. ION
SLĂTINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

ALAI

OBR

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01; 26.05.18;
26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, aperitive, nealcoolice, vin de orz
(bere), must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, sucuri de fructe/suc de
fructe, bere de ghimbir, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, bere de malț, băuturi nealcoolice
pe bază de suc de fructe, sifon.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07815

29/10/2021
MIHAI-CORNELIU BUDU, STR.
CETĂȚII, NR. 26, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

M 2021 07818

29/10/2021
AROMA PIZZA INTERNATIONAL
SRL, STR. GRIGORE IONESCU
NR. 24, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Aroma PIZZA
Koncept IMOBILIARE

(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 05.03.15; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Alimente obținute din zahăr pentru
prepararea unui desert, alimente pe bază de
cacao, aluat, aluat dospit, aluat de patiserie,
aluaturi și amestecuri din acestea, baclava,
băuturi din cafea, băuturi frapate, băuturi pe
bază de ceai, bezele, blat de pizza, brioșe,
cafea, cappuccino, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, sosuri de carne, sandvișuri cu
carne, sandvișuri cu brânză, sandvișuri de hot
dog, plăcinte cu carne, plăcinte cu brânză,
budinci, tarte, prăjituri de orez, budincă de orez,
biscuiți din orez, paste, sos pentru paste, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oțet,
sosuri, pesto, sos de roșii, sos pentru pizza,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare
sub formă de înghețată, comestibile, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, cereale preparate
pentru consum uman de exemplu, fulgi de
ovăz, fulgi de porumb,orz decorticat, bulgur,
mușii, făină și preparate din cereale, batoane de
cereale, pâine, chifle de pâine, pâine fără gluten,
produse de patiserie, pizza.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 25.01.25
(591) Culori revendicate:gri, negru, auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, organizarea
afacerii, servicii de administrare comercială a
francizelor, lucrări de birou.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
închirierea bunurilor imobiliare.
37. Servicii de construcții, consultanță în
construcții, servicii de construcții de clădiri.
───────
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39. Transport și livrare de bunuri, transport și

depozitare de bunuri, ambalarea de bunuri,
îmbutelierea de bunuri, împachetare de bunuri.
43. Servicii furnizate în legătură cu prepararea
de alimente și băuturi pentru consum, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de bufet, bistro, pizzerie, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de lounge cu narghilea, servicii
de cantină, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulotă mobilă.

(210)
(151)
(732)

M 2021 07820

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

29/10/2021
TADIEX SRL, ALEEA BRADULUI
NR. 1, LOC. C5, SC. D, AP. 14,
JUDEȚUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07819

29/10/2021
LABORATOARELE SYNLAB
SRL, BD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR.45, ET.5, BIROUL NR.1,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050881,
ROMANIA

OBÂRȘIA LOTRULUI
(531)

Clasificare Viena:
05.01.16; 06.01.02; 06.03.12; 07.01.11;
07.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roșu (HEX#F0493E),
albastru (HEX#509DC4), verde
(HEX#7BB45B), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
restaurant, servicii de alimentație publică.

Pentru ca sanatatea
ta este importanta!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de laborator analitice şi chimice,
servicii de diagnosticare medicală (realizare
de teste şi analize), inclusiv de diagnosticare
imagistică, 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.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07821

29/10/2021
CRISTIAN TACHE, FAGETULUI
28, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900533,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740)

M 2021 07824

29/10/2021
BOGDANA DOBRE, STR. DR.
FREDERIC JOLIOT-CURIE
NR.18, ET.2, AP.7, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

TASTE LEARNERS

Smashed
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 13.01.17
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
144 U), negru (Pantone 532 U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 online 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,

(531)

Clasificare Viena:
08.01.06; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

86

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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
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

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)
(151)
(732)

M 2021 07825

(740)

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

29/10/2021
DRYMOS GO TRAVEL SRL,
BULEVARDUL MIHAI VITEAZU NR.
1, BLOC A, SCARA A, ETAJ 1, AP.
1, JUDEȚ SĂLAJ, ZALĂU, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

DRIMOS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.03.01;
26.04.02
(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de parcare și depozitare de vehicule, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
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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
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
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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,
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
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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 snackbaruri, 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 printrun 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
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)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 07826

29/10/2021
CKV GLOBAL STORE SRL, BD.
PIPERA NR. 1/I, CONSTRUCȚIA
C2, ET. 5, BIROUL NR. 11,
COMPART. 57, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

ZENINO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
abrasive, produse de toaletă nemedicinale
pentru oameni, produse pentru curățarea și
îngrijirea corpului și a feței, produse pentru
lustruire dinților, produse pentru baie și duș,
produse pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, produse pentru epilare,
produse pentru bărbierit și pentru după bărbierit,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare sau după
expunerea la soare, creme și loțiuni pentru
bronzat, săpunuri, geluri pentru duș, șampoane,
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șampoane uscate, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, apă de gură nu cea pentru
scopuri medicale, produse pentru împrospătarea
respirației, produse de parfumerie, deodorante
de uz personal, antiperspirante (articole
de toaleta), săpun antiperspirant, potpuriuri
(arome), odorizante de cameră, balsam pentru
buze (nemedicinal), creme pentru piele, creme
de protecție, creme după plajă, creme cu
protecție solară, creme de ras, loțiuni de uz
cosmetic, uleiuri și loțiuni pentru masaj altele
decât cele de uz medical, creme, loțiuni și
geluri hidratante, ulei de cocos de uz cosmetic,
cosmetice pentru animale, produse cosmetice
pentru copii, șampoane pentru animale de
companie.
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, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, adezivi
de uz dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de
sigilare de uz dentar, ceară dentară, apă de
gură pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,
materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante anti bacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru
medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical: gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiratiei de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale dupăras, picături de ochi, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec

de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu
vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animate, vitamine
și
preparate
cu
vitamine,
suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, truse portabile
de medicamente umplute, algicide, acaricide,
bețișoare anti-țânțari, bețișoare fumigante,
fungicide, erbicide, hârtie cu insecticid contra
moliilor, preparate antiparazitare pentru animate
de companie, prafuri antipurici pentru animate,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,
zgărzi antiparazitare pentru animate, geluri
antibacteriene.
8. Ondulatoare de păr electric (ustensile
de mână), ondulatoare electrice pentru păr
(ustensile de mână), ondulatoare electrice de păr
(ustensile de mână), foarfece de tuns, mașini
de tuns (ustensile de mână), mașini electrice
de tuns (ustensile de mână), mașini de tuns
electric (ustensile de mână), aparate electrice
pentru tuns părul (ustensile de mână), aparate
de tuns părul, non-electrice (ustensile de mână),
mașini de tuns părul acționate manual, aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
aparate electrice de tuns părul din nas (ustensile
de mână), aparate electrice de tuns părul din
urechi (ustensile de mână), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice (ustensile de mână),
mașini de tuns (unelte acționate manual), mașini
de tuns electrice de uz personal (acționate
manual), aparate de tuns părul, electrice și
acționate cu baterii, mașini de tuns barba, mașini
de tuns (manuale), aparate electrice de tuns
barba (ustensile de mână), arme de mână
ascuțite și contondente, instrumente manuale
de urgență și salvare, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animate,
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,
unelte pentru ridicat (cricuri), instrumente pentru
menținerea focului, unelte pentru agricultură,
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grădinărit și peisagistică, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, instrumente
pentru menținerea focului, acționate manual,
ciocane, ciocane de lemn și baroase (unelte
de mână), instrumente de fixare și îmbinare,
acționate 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, aparate pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, fiare de ondulat, ondulatoare
de păr electrice, trimmere neelectrice de tuns
sprâncene, împletitoare de păr electrice, ace
pentru găurirea urechilor, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, dispozitive
electrice de curbat gene, fiare de călcat, cuțite
de potcovărie, pensete, foarfece, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, aparate
de tuns animate, agrafe de păr pentru bebeluși,
aparate de epilat, aparate de ras, aparate de
tuns părul, non-electrice, aparate electrice de
tuns barba, aparate electrice de tuns părul din
nas, aparate electrice de tuns părul din urechi,
aparate electrice pentru tuns (instrumente
manuale), aparate electrice pentru tuns părul,
aparate pentru epilat prin electroliză, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, aparate
neelectrice de tuns barba, mașini de tuns
electrice, lame de ras, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații (ustensile de mână), aparate de ras
de unică folosință, aparate de ras electrice
(ustensile de mână), brice (de bărbierit),
casete cu lame pentru aparate de ras, cutii
adaptate pentru lame de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, tocuri pentru
aparate de ras, truse de bărbierit, ondulatoare
pentru gene, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, unelte de mână folosite la eliminarea
pielii întărite, separatoare de gene, răzuitoare
de tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,
pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru

tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,
feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive
de curățat cartofi (cuțite), dispozitive de
tăiat pizza, neelectrice, dispozitive neelectrice
de feliat alimente, foarfece de bucătărie,
feliatoare de legume acționate manual,
instrumente pentru scoaterea solzilor de pește,
instrumente pentru extragerea cotoarelor de
măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, râzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură nonelectrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, clești de scos
cuie, clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tuns (manuale),
mașini de tăiat și fațetat, mojare și pisăloage,
pompe de mână, scule de mână pentru
perforare, acționate manual, altele decât cele
de birou, raclete pentru schiuri, pulverizatoare
(unelte acționate manual), pompe pentru lichide
(acționate manual), răngi de scos cuie (unelte
manuale), unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, ciocane, ciocane de
lemn și baroase, clești patent, clești, cleme
de prindere (scule manuale), cuțite demontabile
(componente unelte de mână), fiare de marcare
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(instrumente manuale), echere culisabile (unelte
acționate manual), dispozitive de îndreptare a
firelor (unelte acționate manual), dispozitive de
curbat țevi (unelte acționate manual), menghine,
leviere, instrumente pentru finisarea pereților
din rigips, instrumente de fixare și îmbinare,
pene de fixare, perii de sârmă (unelte acționate
manual), mojare pentru pisat, mistrii pentru
îmbinări, mistrii pentru zidărie, oale de turnătorie,
patrițe de numerotare, mojare pentru pisat
(unelte manuale), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, 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,
sfoară pentru construcții, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte de piuare
(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), 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 (unelte
de mână), săpăligi (unelte de mână), unelte
de tăiat buruieni acționate manual, unelte de
scos buruieni acționate manual, unelte pentru
altoit (unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnăcop, cricuri tip crocodile
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
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,
magneți,
materiale înregistrate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate de înregistrare de date,
aparate și instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control și regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, protecția capului,
protecția ochilor, panouri solare, blocuri de
alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție, cântare electrice, software
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pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, materiale înregistrate
descărcabile, aparate biometrice de identificare,
analizoare
de
imagine,
analizoare
de
luminescență, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, înregistratoare
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, încărcătoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb, căști,
căști in-ear, cutii pentru căști, bureți pentru
căști, căști fără fir, amplificatoare pentru căști,
boxe, boxe portabile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manual), vizoare cu stabilizare
giroscopică, giroscoape pentru stabilizare
(instrumente optice), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, displayuri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente audio
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
cablaje electrice pentru automobile, boxe pentru
automobile, adaptoare stereo pentru automobile,
aparate de navigație pentru automobile,

suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
scart, cabluri pentru modem, cabluri de curent,
cabluri pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audiovizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genți pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate de
mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru playere audio digitale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment audiovideo pentru mașini (ice), sisteme audiovideo de divertisment pentru mașină, folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
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pentru telefoane inteligente, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără
fir, dispozitive periferice pentru reproducerea
de date, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), unități de hard
disk, drivere pentru dispozitive, unități de
stocare (ssd), mijloace de stocare electronice,
dispozitive cu memorie pentru stocare, conținut
media descărcabil, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
cabluri pentru transmisia de date, folii de
protecție adaptate pentru ceasuri inteligente,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, filtre pentru măști respiratorii (nonmedical), termometre, termometre cu infraroșu,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
holograme, suporturi de înregistrare (optice),
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio preînregistrate, cârduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți audio, cărți
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, manuale cu instrucțiuni
în format electronic, postere descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, publicații electronice descărcabile,
reviste electronice, transmisii video, alarme
si echipamente de avertizare, aparate
de semnalizare, aparate electronice de
supraveghere, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, aparate de scanare corporală
cu raze x pentru securitate, aparate și
instrumente de semnalizare, sisteme de
stingere a incendiilor, senzori pentru protecția
vieții private, senzori de fum, roboți pentru
supraveghere de securitate, sisteme de
asistență șofer pentru autovehicule, sisteme
de supraveghere video, mănuși rezistente
la foc, etichete electronice de siguranță,
echipamente de protecție și siguranță,
dispozitive electronice de supraveghere pentru

bebeluși, dispozitive video de monitorizare
a bebelușilor, detectoare de fum, conuri de
trafic, camere retrovizoare pentru vehicule,
dispozitive de control al accesului, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, benzi adezive de securitate
(magnetice), bastoane de mână pentru
siguranță, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, accesorii de
protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, aparate pentru
salvare maritimă, aparate pentru siguranța
traficului feroviar, articole de îmbrăcăminte
rezistente la foc, articole de îmbrăcăminte
pentru motocicliști de protecție împotriva
accidentelor sau rănirilor, cagule ignifuge,
benzi reflectorizante pentru purtat, articole de
protecție pentru cap, articole de îmbrăcăminte
pentru protecția împotriva leziunilor, cizme de
protecție împotriva accidentelor, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, combinezoane cu aerisire,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, costume de pericol
biologic, costume antigravitaționale, curele de
susținere pentru muncitori, discuri reflectorizante
individuale pentru prevenirea accidentelor de
circulație, dispozitive de protecție contra razelor
x, cu excepția celor de uz medical, filtre pentru
măști respiratorii, dispozitive și echipament de
salvare, dispozitive de protecție pentru dinți,
îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea
accidentelor, hamuri de salvare, genunchiere
pentru muncitori, încălțăminte de protecție,
măști de gaze, măști antipoluare pentru
protecție respiratorie, mănuși de unică folosință
pentru laborator, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, lentile pentru măști de protecție
pentru față, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, ochelari
de protecție anti-aburire., ochelari antipraf,
măști pentru respirație, măști de protecție
pentru muncitori, măști de protecție, protecția
capului, protecția ochilor, plase de protecție
împotriva accidentelor, plase de siguranță,
prelate de protecție, pături ignifuge, pături
de supraviețuire, îmbrăcăminte de protecție
împotriva accidentelor, radiațiilor și focului,
viziere de protecție, veste de salvare, veste
antiglonț, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electronice, aparate și
instrumente multimedia, aparate de înregistrare,
aparate de copiere, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, digitizoare,
decodoare, convertoare analogice, compresoare
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de semnal, codoare optice, dispozitive audiovizuale și fotografice, dispozitive pentru
stocarea de date, dispozitive multifuncționale
care încorporează funcțiile de copiere și
fax în modul autonom, dispozitive de
montare pentru camere, echipamente de
comunicare, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, expansoare audio, emițătoare optice,
etuiuri pentru telefoanele celulare, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de voce,
multiplexoare video, organizatoare electronice,
multiplexoare, marcaje pentru identificarea
frecvenței radio (RFID), lochuri electronice,
masere
(amplificatoare
de
microunde),
procesoare de vorbire, unități de codificare
electronică, tastaturi fara fir, tastaturi,
suporturi pentru amplificatoare, table electronice
interactive whiteboard, terminale multimedia,
transformatoare acustice, transmițătoare optice,
terminale pentru recepția semnalului, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
sintetizatoare de frecvențe, sistem de
automatizare pentru clădiri, suporturi de fixare
adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de date pre-înregistrate destinate
utilizării cu calculatorul, stilouri magneto-optice,
limitatoare de semnal, inele inteligente, huse
pentru agende electronice, antene folosite,
de asemenea, ca și aparate de comunicație,
accesorii de montare pentru aparate radio,
adaptoare de radiofrecvență, amplificatoare de
viteză, antene parabolice, antene satelit, aparate
cu frecvențe extrem de mari pentru rețele fără
fir, aparate de comunicații, aparate de absorbție
a zgomotelor, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicație fără fir, aparate de înaltă
frecvență, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru stabilizarea frecvenței, aparate radio cu
ceasuri încorporate, bijuterii care comunică date,
cartele sim, camere video pentru conferință,
aparatură de transmisie prin satelit, aparate
radio de transmisie-recepție, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, căști cu
microfon pentru comunicații, dispozitive de
recunoaștere vocală, emițătoare, echipament de
prelucrare a semnalelor, divizoare de semnale,
echipament de comunicație punct-la-punct,
echipamente de radiodifuziune, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, filtre pentru zgomot,
wattmetre cu frecvență radio, vocodere, usb
hub-uri, tunere de semnale, unități de date
sincrone, transmițătoare video, transmițătoare
sateliți, terminale pentru comunicații mobile,

transpondere, sintetizatoare voce, scanere de
frecvențe, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, relee radio,
repetitoare, receptoare stereo, radiouri portabile,
procesoare satelit, portavoce, modulatoare,
aparate audio-vizuale, aparate cu interfață
audio digitale, aparate holografice, uscătoare
de film, unități pentru discuri, transmițătoare
fm, unități de cd-rom, unități pentru dvd-uri,
vizoare optice, sisteme audio-vizuale, servere
video digitale, sisteme de sonorizare exterioară,
sisteme de vizualizare video, sisteme micro
dvd, sisteme multi-cameră pentru vehicule,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
stații de andocare pentru playere audio
digitale, telecomenzi multifuncționale, playere
multimedia, playere mp4, playere video digitale,
planetarii, player portabil multimedia, servere
audio digitale, servere video, receptoare
audiovizuale, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, huse pentru dvd
playere, filtre acustice din pânză, pentru aparate
radio, indicatoare laser tip pointer, instrumente
pentru karaoke, lentile, monitoare pentru tabletă,
echipamente fotografice, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, cabluri pentru transmiterea
și recepția semnalelor de televiziune prin
cablu, camere video activate prin mișcare,
cinematografe de realitate virtuală (vr), căști
pentru jocuri de realitate virtuală, baze pentru
difuzoare, difuzoare inteligente, cutii pentru
lentile, cutii pentru filme, coperte pentru cititoare
de cărți electronice, cititoare cd portabile,
afisaje electronice, afișaje cu cristale lichide,
afișaje pentru vehicule, aparate cinematografice,
aparate de proiecție, aparate tv, aparate de
supraveghere vizuală, aparate de televiziune
cu circuit inchis, aparate video, aparatură de
amplificare video, baterii pentru proiectoare,
camere de bord, camere de filmat, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști de vizualizare monoscopică, camere
video digitale, camere video de supraveghere,
camere video 360°, căști pentru realitate
virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
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terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de
plată, dispozitive de distribuire și sortare a
banilor, tablete grafice digitale, scanere pentru
coduri de bare, sintetizatoare de imagine,
sisteme de inteligență artificială, sisteme de
control electronice, sisteme de procesare de
date, scaner de mână, scanere (echipamente
pentru procesarea datelor), răcitoare pentru
procesoare pentru aparatele de procesare a
datelor, periferice adaptate pentru a fi folosite
la calculatoare, panouri digitale, ochelari de
realitate virtuală, boxe de calculator, cârduri
pentru pc, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, creion electronic (creioane optice), filtre
pentru ecrane de calculator, monitoare, joystickuri pentru calculator, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare), huse
(adaptate) pentru calculatoare, imprimante
pentru calculator, mouse (periferice de
calculator), stilouri electronice, scanere mobile
pentru documente, suporturi de mouse, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, touchpad-uri pentru calculatoare,
terminale pentru poșta electronică, terminale
informatice, analizoare de imagine, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator,
cârduri
pentru
porturi
usb,
distribuitoare de bilete, dispozitive periferice
de calculator, huse pentru dispozitive digitale
de ajutor personal, instrumente matematice,
magnetofoane, mașini contabile, mașini de
facturat, sintonizatoare amplificatoare, aparate
de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de

bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,
filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
dispozitive de testare și controlul calității,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de măsurare, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, bănci de încărcare, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, componente
electrice și electronice, filtre electrice, cabluri
scart, convertoare alternativ-continuu, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice,
surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de
priză, adaptoare usb, cabluri prelungitoare,
prelungitoare cu prize multiple, panouri solare,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări inteligente, ceasuri
inteligente.
10. Brățări antireumatismale, brățări magnetice
de uz medical, scaune de masaj, aparate de
masaj, mănuși pentru masaj, bile de masaj,
pernuțe de masaj termal, instrumente de masaj
manual, scaune de masaj cu aparate de
masaj incorporate, role de masaj electrice,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate de masaj
pentru spate, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj pentru scalp, aparate de masaj
pentru ochi, aparate cu vibrații pentru masaj, role
de spumă pentru masaj, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj pentru picioare,
aparate de masaj acționate electric, aparate de
masaj profund cu căldură, paturi de masaj de
uz medical, aparate terapeutice cu dispozitive de
masaj, aparate de masaj de uz personal, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate
de masaj (de uz medical), aparate electrice
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pentru masaje de înfrumusețate, dispozitive
pentru masaj gingival pentru bebeluși, aparate
de masaj pentru scalp care funcționează cu
baterii, pietre de masaj corporal pentru terapia
de raclaj pe meridian, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz casnic, aparate electrice
pentru masajul scalpului, de uz comercial,
aparate electrice pentru masaje estetice, de
uz casnic, aparate de masaj pentru gât și
umeri, aparate electrice de masaj de uz
personal, aparate electrice de masaj pentru
uz casnic, dușuri bucale electrice utilizate de
medici stomatologi, tuburi bucale, genunchiere
(de susținere), umidificatoare pentru utilizare
în tratamente medicale, umidificatoare pentru
utilizare cu aparate de terapie respiratorie,
bandaje ortopedice, bandaje ortopedice pentru
genunchi, bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje pentru
articulații, brățări pentru fixarea articulațiilor,
bandaje de susținere pentru articulații, bandaje
(de susținere) pentru articulații anatomice,
bandaje tubulare elastice pentru susținerea
articulațiilor, lămpi chirurgicale, lămpi medicale
chirurgicale, lămpi de uz medical, lămpi folosite
la examinarea medicală, lămpi utilizate cu
instrumente dentare, lămpi pentru tratament
dentar, lămpi de uz medical (curativ), lămpi
solare de uz medical, lămpi frontale pentru
chirurgie (de purtat pe cap), dispozitive
cu lămpi cu arc carbonic pentru scopuri
terapeutice, lămpi cu infraroșii de uz medical,
suporturi ortopedice, hamuri ortopedice, perne
ortopedice, tălpi ortopedice, aparate ortopedice,
dispozitive ortopedice, articole ortopedice,
dispozitive ortopedice din silicon, proteze
ortopedice de femur, suporturi ortopedice
pentru călcâie, centuri pentru uz ortopedic,
șabloane pentru scopuri ortopedice, goniometre
de uz ortopedic, perne de uz ortopedic,
talonete de uz ortopedic, ațele de uz
ortopedic, bandaje de uz ortopedic, câmpuri
ortopedice adaptate pentru operațiile ortopedice,
branțuri moi (ortopedice), suporturi arcuite
(ortopedice), branțuri ortopedice detașabile,
separatoare pentru degetele de la picioare
de uz orthopedic, aparate ortopedice pentru
malformații congenitale ale labei piciorului,
protecții pentru degete introduse în încălțăminte
(ortopedice), discuri sub formă de implanturi
ortopedice chirurgicale, separatoare ortopedice
pentru degetele de la picioare, branțuri pentru
papuci de casă (ortopedice), instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia ortopedică,
branțuri cu pernițe pentru pantofi (ortopedice),
branțuri pentru pantofi, de uz ortopedic, pernițe
pentru pantofi, de uz ortopedic, bandaje din gips

pentru uz ortopedic, aparate ortopedice pentru
coloana vertebrală, branțuri pentru alinierea
piciorului (ortopedice), ghete pentru exerciții
(încălțăminte ortopedică), proteze ortopedice
pentru implanturi articulare, suporturi arcuite
pentru pantofi ortopedici, implanturi ortopedice
din materiale artificiale, saltele gonflabile de
uz ortopedic, implanturi ortopedice pentru
articulații, dispozitive ortopedice de fixare,
suporturi ortopedice pentru picioare, suporturi
de compresie ortopedice, 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.
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, abajururi pentru lămpi, accesorii de
reglare pentru aparatele de apă sau de gaz și
pentru conductele de apă sau de gaz, accesorii
de reglare și siguranță pentru aparate cu apă,
accesorii de reglare și siguranță pentru aparate
de gaz, accesorii de siguranță pentru aparatele
de apă sau de gaz și pentru conductele de apă
sau de gaz, accesorii pentru baie respectiv: căzi
de baie, fitinguri pentru baie, instalații sanitare
pentru baie, instalații de tras apa, aparate de
uscare a mâinilor pentru băi, încălzitoare pentru
băi, fitinguri pentru baie cu aer cald, vase de
toaletă, toalete portabile, lavoare pentru spălat
mâinile / bazine pentru spălat mâinile, aparate
și instalații sanitare, aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, acumulatoare
de aburi, acumulatoare de căldură, aparate
cu aer cald, aparate de abur pentru fata
(saune), aparate pentru bronzat (solarii), aparate
de climatizare, aparate de clorizare pentru
bazinele de înot, aparate de cromatografie de
uz industrial, aparate de dezinfectare de uz
medical, aparate de dezinfectat, aparate de
dezodorizare, nu de uz personal, aparate de
făcut prăjitură din orez zdrobit, electrice, de uz
casnic, aparate de filtrare a apei, aparate de
filtrare pentru acvarii, aparate de iluminat cu
diode luminescente (led), aparate de iluminat
pentru vehicule, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire cu combustibil solid, lichid
sau gazos, aparate de încălzire pentru acvarii,
aparate de încălzire pentru băi, aparate de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzire și
de răcire pentru distribuirea de băuturi calde și
reci, aparate de încălzit, aparate de încălzit clei,
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aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
aparate de încărcare pentru cuptoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
aparate de prăjit cu aer, aparate de prăjit pâine,
aparate de refrigerare, aparate de uz sanitar,
aparate electrice de făcut iaurt, aparate electrice
de gătit cu aburi, aparate electrice de gătit în vid,
aparate electrice de încălzire, aparate electrice
pentru copt vafe, aparate pentru băi de aer cald,
aparate pentru captarea apei, aparate pentru
deshidratarea resturilor alimentare, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
pentru dezodorizarea aerului, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate pentru sterilizarea
cărților, aparate pentru prajirea fructelor, aparate
pentru uscat mâinile pentru toalete publice,
aparate și instalații de gătit, aparate și instalații
de uscare, aparate și instalații de iluminat,
aparate și mașini de fabricare a gheții, aparate
și mașini pentru purificarea aerului, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
vaporizatoare pentru haine, aplice pentru lămpile
cu gaz, aprinzătoare, aprinzătoare de gaz,
armături de cuptoare, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, arzătoare, arzătoare cu alcool,
arzătoare cu incandescență, arzătoare cu
oxihidrogen, arzătoare de laborator, arzătoare
de ulei, arzătoare germicide, arzătoare pentru
acetilenă, bacuri de răcire pentru cuptoare,
băi spa (cazi), becuri de iluminat, becuri de
lămpi, becuri pentru indicatoare de direcție de
biciclete, bideuri, brichete pentru aprinderea
gazului, cabine pentru duș, cabine transportabile
pentru băi turcești, camere curate (instalații
sanitare), camere de răcire pentru depozitare,
canale de fum pentru șemineuri, capace
filetate de radiatoare, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, cazane de încălzire,
cazane de încălzire cu gaz, căzi pentru băi
de șezut, cenușare pentru cămine, chiuvete,
colectoare termice solare (încălzire), coloane
de rafinare pentru distilare, condensatoare de
gaz (altele decât cele care sunt organe de
mașini), instalații de conducte de apă, conducte
pentru instalații sanitare, congelatoare, coșuri
de faclă utilizate în industria petrolului, covoare
încălzite electric, crame, electrice, cuptoare,
altele decât cele folosite în laborator, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
industrial, cuptoare de ardere, cuptoare de
brutărie, cuptoare dentare, cuptoare solare,
cutii frigorifice, electrice, dezumidificatoare,
difuzoare de irigație picătură cu picătură
(accesorii pentru irigații), difuzoare (iluminat),
dispozitive de dezghețare pentru vehicule,
dispozitive de învârtit frigărui, dispozitive
încălzitoare pentru dezghețare a geamurilor

vehiculelor, dispozitive pentru răcirea aerului,
dispozitive și instalații pentru dedurizarea apei,
distribuitoare de dezinfectante pentru toalete,
distribuitoare electrice de băuturi, dulii pentru
lămpi electrice, dușuri, duze pentru micșorarea
presiunii jetului de apă, aparate de epurare
și purificare a gazelor, evaporatoare, fântâni,
fântâni artizanale, fântâni de ciocolată, felinare
cu lumânări, fierbătoare electrice, filamente
pentru lămpi electrice, filamente, filtre pentru
aer condiționat, filtre pentru apa potabilă, fitiluri
pentru sobele cu ulei, frigări pentru rotiserie,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, friteoze
electrice, generatoare de microbule pentru baie,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri de lămpi, aparate de prăjire / plite
pentru fript (aparate de gătit) / grătare (aparate
de gătit), hidranți, hote de aerisire pentru
laboratoare, hote de extracție pentru bucătărie,
încălzitoare de apă, încălzitoare de buzunar,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb,
încălzitoare electrice de biberoane, încălzitoare
pentru fiare, incineratoare, inele de etanșare
pentru robinete de apă, instalații automate de
irigare, instalații automate pentru transportat
cenușă, instalații de climatizare, instalații de
filtrare a aerului, instalații de furnizare a apei,
instalații de încălzire, instalații de încălzire pentru
vehicule, instalații de polimerizare, instalații de
răcire pentru tutun, instalații de sauna, instalații
de uscare, instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, instalații pentru producerea aburului,
instalații pentru purificarea apei, instalații pentru
răcirea laptelui, instalații pentru răcirea apei,
instalații pentru tratarea combustibililor și a
moderatorilor nucleari, instalații sanitare de baie,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat),
lampadare, lămpi cu arc, lămpi cu gaz, lămpi cu
raze ultraviolete (care nu sunt de uz medical),
lămpi cu ulei, lămpi de gaz, lămpi de iluminat,
lămpi de iluminat pentru acvarii, lămpi de
laborator, lămpi de ondulat, lămpi de siguranță,
lămpi de unghii, lămpi electrice, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lămpi pentru mineri,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lanterne de biciclete, lanterne de iluminat,
lanterne pentru cap, lanterne pentru iluminat,
lanterne pentru scufundări, lavabouri, lumini
pentru motociclete, lustre, mașini de ceață,
mașini de făcut înghețată, mașini de făcut pâine,
mașini de gătit, mașini de gătit multifuncționale,
mașini de irigații pentru agricultură, mașini de
prăjit, mașini de prăjit fructe, mașini de prăjit
tutun, mașini electrice de făcut lapte de soia,
numere luminoase pentru case, oale de gătit
sub presiune, electrice, pasteurizatoare, pături
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electrice de încălzire, care nu sunt utilizate
în scopuri medicale, percolatoare electrice de
cafea, perne încălzite electric, utilizate în alte
scopuri decât cele medicale, pietre de lavă
pentru grătare, pisoare (obiecte sanitare), plăci
de gătit electrice,
plafoniere, pompe de
căldură, prese de tortilla, electrice, proiectoare
de lumină,
proiectoare pentru vehicule,
răcitoare de lichide (instalații), radiatoare de
încălzire central, radiatoare electrice, radiatoare
(încălzire), recipiente frigorifice, recipienți termici
electrici, recuperatoare de căldură, reflectoare
de lămpi, regulatoare de tiraj (încălzire),
reșouri, reșouri de păstrat mâncarea caldă,
rezervoare de apă sub presiune, rezervoare
de spălare cu apă, robinete, robinete de
amestecare pentru conducte de apă, robinete
de canalizare, rotisoare, saci electrici pentru
încălzirea picioarelor, scaune de toaletă,
schimbătoare de căldură, altele decât cele
care sunt componente ale mașinilor, șemineuri,
serpentine (elemente de instalații de distilare,
de încălzire sau de răcire), sisteme pentru
băi cu hidromasaj, sisteme pentru descărcarea
rezervorului de toaletă, sobe, șosete încălzite
electric, spălătoare de gaze (părți ale instalațiilor
de gaze), sterilizatoare, sterilizatoare de aer,
sterilizatoare de apă, sticle de lampă, suflante
cu aer cald, supape regulatoare de nivel
în rezervoare, suporturi pentru încărcarea
cuptoarelor, termofoare, termoplonjoare, țevi
de fum pentru boilere, țevi pentru cazane
de încălzire, torțe de semnalizare, tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
luminoase pentru iluminat, umidificatoare,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrala, uscătoare de aer, uscătoare de păr,
uscătoare electrice de rufe, ustensile de gătit
electrice, instalații de desalinizare, vase de
expansiune pentru instalații de încălzire centrala,
vase pentru tajine, electrice, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare de aer condiționat, ventilatoare
electrice de uz personal, ventilatoare pentru
șemineuri, ventile de aer pentru instalațiile de
încălzit cu aburi, vitrine frigorifice, vitrine termice,
lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi solare,
lămpi germicide, lămpi flexibile, lămpi decorative,
lămpi incandescente, lămpi de birou, lămpi din
sticlă, lămpi cu arc, lămpi pentru bronzat, lămpi
cu infraroșu, lămpi electrice incandescente,
lămpi cu ulei, lămpi stroboscopice (decorative),
lămpi cu halogen, becuri de lămpi, lămpi de
iluminat, lămpi de gaz, lămpi pentru cărți,
manșoane pentru lămpi, lămpi de urgență,
lămpi de acvariu, lămpi cu picior, lămpi
pentru lavabouri, lămpi de ondulat, lampioane

chinezești electrice, lămpi pentru camping, lămpi
cu led, lămpi de unghii, lămpi pentru corturi,
lămpi de podea, lămpi de laborator, lămpi
de buzunar, lămpi de siguranță, lămpi pentru
inspecție, lămpi cu descărcare, lămpi de masă,
lămpi pentru instalații electrice, lămpi pentru
iluminat festiv, lămpi electrice de noapte, lămpi
portabile (pentru luminat), suporturi pentru lămpi
neelectrice, dulii pentru lămpi electrice, lămpi
cu descărcare electrice, lămpi pentru iluminarea
vehiculelor, ornamente superioare pentru lămpi,
lămpi de căutare portabile, lămpi de iluminat
pentru exterior, lampioane japoneze din hârtie,
lampioane din hârtie, portabile, 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, 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,
cazane de fierbere pentru spălătorii, 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
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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 calda, instalații de furnizare
a apei, sticle pentru filtrat apa, vândute goale,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
reglaj pentru apă, răcitoare de apă, rezervoare
de apă, paravane pentru dușuri, serpentine
(elemente de instalații de distilare, de încălzire
sau de răcire), sistem de cultură hidroponică,
sisteme de tratare a apei de balast, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, unități de
tratare a apei folosite la aerarea și circularea
apei, turnuri de răcire a apei, supape (piese
pentru sisteme de pulverizare), vase și scaune
de toaletă vândute la pachet, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate de
dezinfectat, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, aparate de sterilizare cu abur, de uz
industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
lămpi germicide, sterilizatoare, sterilizatoare cu
abur, sterilizatoare de apă, sterilizatoare de
toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de vase, sterilizatoare portabile cu abur, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare
a apei, de uz industrial, aspersoare, difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), closete portabile pentru activități în
aer liber (instalații sanitare), fântâni, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în agricultură, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în horticultura, sisteme
de aspersoare pentru irigare, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aeratoare cu
funcție de economisire a apei pentru robinete,
aparat de purificare a apei pentru acvarii
cu apă de mare, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, aparate de desalinizare
a apei care utilizează osmoza inversă, aparate
de dezinfectare a apei, aparate de tratare a
apei, aparate de purificare a apei, aparate
de filtrare a apei potabile, aparate de filtrare

a apei, aparate de epurare a apei de la
robinet, aparate pentru reducerea presiunii,
care fac parte din sistemele de distribuție a
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru filtrarea apei (altele decât
mașini), carafe pentru filtrarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, fitinguri pentru
drenarea apei, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea apei, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, distribuitoare gravimetrice cu flux uscat
pentru tratarea apei, dispozitive de reglare care
constituie piese ale aparatelor de distribuție a
apei, instalații automate pentru tragerea apei
în urinoare, instalații chimice pentru tratarea
apei potabile, instalații de epurare a apelor
uzate, instalații de sterilizare cu ultraviolete
(aparate de tratare a apei), instalații de sterilizare
chimică (aparate de tratare a apei), instalații
de purificare a apei de ploaie, membrane
pentru filtrarea apei, reactoare biologice pentru
limpezirea apelor reziduale industriale, instalații
pentru purificarea apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, rezervoare pentru
purificarea apei, supape de control al apei pentru
robinete, unități de purificare a apei, unități
de filtrare pentru osmoză inversă (echipamente
pentru tratarea apei), valve pentru reglarea
apei (accesorii de siguranță ), filtre electrice
pentru purificarea apei, de uz menajer, filtre
electrostatice pentru filtrarea apei, filtre de
apă (instalații) pentru agricultură, filtre de apă,
de uz industrial, filtre de apă, filtre pentru
aparate pentru prepararea gheții, filtre pentru
apă reziduală, filtre pentru acvarii, filtre grosiere
pentru filtrarea apei, filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
căzi de duș, filtre pentru căzi cu hidromasaj,
filtre pentru bazine cu apă, filtre pentru
piscine, filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), autoclave (sterilizatoare),
sterilizatoare cu ultraviolete, aprinzătoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare,
filtre de aer electrostatice, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre pentru
curățarea aerului, filtre pentru aparate de aer
condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
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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 direcționale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalații 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, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru reglarea
fluxului de gaze, supape (robinete), componente
ale instalațiilor sanitare, ventile de amestec
(robinete) pentru chiuvete, instalații pentru
răcirea și încălzirea apei, aparate cu aer cald,
suflante de aer cald, mașini de irigații pentru
agricultură, uscătoare de păr, aparate pentru
uscarea mâinilor (uscare la cald), ventilatoare
electrice de uz personal, uscătoare de păr
portabile, suporturi adaptate pentru uscătoare
de păr, termofoare, suflante de aer cald, tigăi
electrice pentru încălzirea patului, perne de
încălzire neelectrice, altele decât cele de uz
medical, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, mașini de uscat părul pentru saloane de
coafură, perne încălzite, neelectrice, neutilizate
în scop medical, pernuțe termice, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, șosete încălzite
electric, pături electrice de încălzire, care nu
sunt utilizate în scopuri medicale, încălzitoare de
buzunar, dispozitive pentru încălzirea mâinilor,
de uz personal, dispozitive de încălzire cu
ventilator, căști pentru uscat părul, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, de uz medical,
aparate pentru uscat mâinile pentru toalete
publice, aparate pentru încălzit paturi, aparate
de făcut ceai, aparate de cafea, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut
floricele de porumb, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de făcut înghețată, aparate
de gătit cu abur, vitrine termice, ustensile
de gătit electrice, tigăi electrice, uscătoare
pentru sisteme de răcire, țepușe de rotisor
pentru cuptoare, unități distribuitoare pentru
băuturi refrigerate (altele decât pentru vânzare),
unități de încălzire, tăvi și tigăi electrice, tije
de rotisor încălzite electric, sobe, seturi de
raclette, sisteme pentru încălzirea alimentelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sobe portabile,
suporturi adaptate pentru aragazuri, șemineuri,

sertare pentru frigidere, sertare termice pentru
bucătărie, seturi de fondue (aparate de gătit),
rotisoare electrice, rotisoare, reșouri, rafturi de
frigider, recipienți termici electrici, reșouri cu
inserție, roastere electrice de uz industrial,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, proțapuri,
răcitoare de lichide (instalații), prese de tortilla,
electrice, presă pentru vafe, plite încorporate,
plite pentru gătit, plite de gătit încastrate, plite
cu inducție, plăci de încălzire, plăci (componente
de sobe), plăci (componente de cuptoare),
plite, platouri electrice pentru servit, pietre
de lavă pentru grătare, pasteurizatoare, oale
electrice sub presiune, oale electrice de gătit,
percolatoare electrice de cafea, mașini pentru
gătit kebab, mașini pentru prepararea vatei de
zahăr, mașini industriale de gătit orez, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini electrice
de gătit, mașini electrice de cafea espresso,
mașini de prăjit pentru alimente, mașini de cafea,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit cu gaz și electrice, mașini automate pentru
prepararea pâinii de uz casnic, mașini de gătit
multifuncționale, instalații industriale de gătit, lăzi
de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi cu
halogen pentru aragazele electrice, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, încălzitoare electrice
pentru topit ceară parfumată, încălzitoare de căni
cu alimentare la usb, instalații de încălzire a
băuturilor, încălzitoare de căni electrice, inele
de încălzire, ibrice de ceai (electrice), ibrice
de cafea electrice, fără fir, ibrice, incineratoare
pentru deșeuri de uz casnic, instalații automate
pentru prepararea cafelei, huse ajustabile din
materiale textile pentru prăjitoare electrice de
pâine, hote pentru extragerea vaporilor pentru
aparate de gătit, hote de ventilație pentru sobe,
hote aspirante pentru mașini de gătit, grătare
pentru gătit, hibachi (dispozitive de încălzire
japoneze), grilluri electrice, grile pentru grătar,
grătare, friteuze pentru catering comercial,
friteuze industriale, friteuze electrice, grătare
afumătoare, grătare cu cărbune, grătare cu
gaz, grătare electrice, frigări pentru rotiserie,
frigidere pentru vin, frigidere electrice de uz
casnic, filtre electrice de cafea, filtre de
ceai (aparate), domuri pentru răcire, elemente
electrice de încălzire, fierbătoare electrice,
cuptoare pentru pizza, deshidratoare electrice,
cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit cu fum,
dispozitive de uscare cu fum, dispozitive de
maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
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încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, cuptoare de brutărie, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu inducție, cuptoare
cu gaz de uz casnic, cuptoare cu convecție,
cuptoare, cratițe electrice, căptușeli ajustate,
pentru cuptoare, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), caserole electrice,
ceainice electrice, capsule te ceai reîncărcabile,
capsule de cafea reîncărcabile, capace
pentru arzătoare de plite, cafetiere electrice,
căni încălzite electric, arzătoare inelare,
arzătoare portabile pe gaz, aragazuri de
voiaj, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, aparate și instalații de gătit, aparate
pentru sterilizarea laptelui, aparate pentru
încălzirea alimentelor, aparate pentru sandvișuri
(prăjitoare), aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
electrice pentru prepararea pâinii, aparate
electrice pentru a prepara sandviciuri, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
de făcut iaurt, aparate electrice pentru copt
vafe, aparate electrice pentru preparare de
ciocolată, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate de prăjit cu aer, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzit, aparate de gătit
cu grătare, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de încălzire si de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de distribuire a apei purificate
și răcite, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, congelatoare, automate de gheață,
aparate și instalații pentru răcire, aparate și
mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
aparate și mașini de fabricare a gheții, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere de
congelare, dulapuri frigorifice, cutii frigorifice,
electrice, containere frigorifice pentru transport,
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, elemente refrigerente,
instalații de congelare, lăzi frigorifice, instalații
de refrigerare, răcitoare, electrice, mașini de

refrigerare, mașini de făcut zăpadă artificială,
lumini de interior pentru frigidere, lăzi frigorifice
portabile (electrice), unități frigorifice comerciale,
tejghele frigorifice, serpentine de răcire, răcitoare
pentru sticle (aparate), refrigeratoare portabile
electrice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
uși de frigidere, vitrine frigorifice, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, epurare
și purificare a gazelor, echipament pentrru
procesare chimică, cuptoare și vetre industriale
(nu pentru alimente sau băuturi), aparate de
încălzire a aerului, aparate cu apă caldă, aparate
cu aer cald, aparat electric pentru încălzirea apei,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
turnuri de răcire cu evaporare, țevi pentru cazane
de încălzire, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, reșouri de păstrat
mâncarea caldă, plăci încălzitoare, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu ulei,
propagatoare electrice, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plite combinate, mașini de
prăjit tutun, mașini de gătit electrice, mașini
de ceață, mașini de gheață carbonică, lămpi
de gaz, lămpi de petrol, instalații pentru
producerea aburului, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, mașini pentru generare de
ceață artificială, mașini pentru generare de fum
artificial, panouri răcite folosite la cuptoarele
electrice, mașini electrice de gătit sub presiune
cu autoclave de uz casnic, instalații de încălzire,
instalații de sterilizare pentru instrumente
medicale, instalații de apă calda, instalații
automate pentru transportat cenușă, instalații
de încălzire solară, instalații pentru evaporare,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire cu circuit închis, incineratoare,
încălzitoare de apă solare, încălzitoare de
ceară pentru epilat, încălzitoare electrice de
biberoane, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare industriale, încălzitoare pentru paturi
cu apă, generatoare de abur, furnale electrice,
furnale, garnituri fasonate pentru cuptoare,
generatoare de abur de uz casnic, grătare
de cămine, corpuri de încălzire, filamente
electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
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tirajului (componente de cuptoare), duze pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente de
cuptoare), echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), dispozitive pentru
încălzirea sticlelor, dispozitive de încălzit pentru
bazinele de înot, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, cuptoare solare, cuptor
cu vatră mobilă, corpuri de încălzire, cuptoare
cu gaz, cuptoare de inducție, cazane pentru
instalații de încălzit, cazane pentru sistemele
de încălzire, cilindri de încălzire, cenușare
pentru cămine, circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
recipientelor, aparate pentru încălzirea aerului,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru
încălzire pentru bazine cu apă, aparate pentru
încălzire cu vapori de uz industrial, aparate
pentru băi de parafină electrice, nu pentru
scopuri medicale, aparate pe gaz pentru
fierbere, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de încălzire
alimentate cu energie solară, aparate de
încălzire cu lumină solară, acceleratoare de
tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj (încălzire), regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire

centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de
tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu
tiraj forțat, corpuri de încălzire ambientală
cilindrice dispuse orizontal cu tiraj forțat,
corpuri de încălzire ambientală cilindrice
portabile dispuse orizontal cu tiraj forțat,
convectoare (radiatoare), comutatoare de
temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, colectoare termice solare
(încălzire), comutatoare termosensibile (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, clapete pentru controlul aerului,
colectoare de energie solară pentru încălzire,
capace filetate de radiatoare, cabluri electrice
pentru încălzire, boilere pentru încălzire centrală,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
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purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, sterilizatoare de
aer, umidificatoare, hote de aerisire, instalații
de ventilare pentru bucătării, instalații pentru
dezodorizarea atmosferei, purificatoare de aer,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare.
16. Hârtie și carton, 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,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, materiale
pentru modelare, 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, meșteșuguri 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 din hârtie sau
plastic, 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,
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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 mâche, 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 informații, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, cârduri de fidelitate
din hârtie, cârduri de cadouri, cârduri 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 si 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,
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, suporturipresă 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

106

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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.
20. Adăposturi și paturi pentru animale de
companie, 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, balamale nemetalice, vizoare
pentru uși, nu din metal (fără mărire), ventile,
nu din metal, tije, nemetalice pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, nemetalice,
tije, nemetalice pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tăvi nemetalice, tobe
de înfășurare nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri, tipare din plastic pentru utilizare în
cadrul procesului de fabricare de mobilier, tuburi
din plastic care se pot strânge, goale, ventuze
(accesorii), ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, verigi confecționate din
materiale nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru
plante sau copaci, șine pentru perdele de duș,
țăruși nemetalici pentru corturi, suporturi pentru
plante, suporturi pentru fanioane, suporturi

pentru copaci (nemetalice), tacheți pentru
andocare, nu din metal, sisteme nemetalice de
fixare pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe
din plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru
ușă, nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii
de scări din plastic, mânere pentru sertare,
nu din metal, mânere din plastic pentru uși,
mânere din plastic pentru sertare, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere de sprijin
nemetalice, lanțuri, nu din metal, inele pentru
perdele, inele pentru nas de taur (nemetalice),
mânere din ceramică, inele pentru draperii de
duș, glisiere suspendate de plafon din materiale
nemetalice, garnituri din material plastic, tobe
de înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru
furtunuri, încuietori și chei, nu din metal,
geamanduri, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, cârlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare mâner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
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cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobile), rafturi pliante, rame,
rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din lemn,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și
grădină, mobilier de baie, mobilier de exterior,
rafturi de mobile, mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse

pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi
de plastic, artă (obiecte de artă din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
capcana viselor (decorațiuni), decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn, trofee
din plastic, statui din plastic, statui din os,
trofee de lemn, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, statuete de fildeș, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statui de fildeș, statui din chihlimbar
presat, plăcuțe decorative murale (mobilier), nu
din materiale textile, plăci decorative din ipsos,
sculpturi de ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi
de plastic, sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn,
sculpturi în os, ornamente de plastic pentru
torturi, obiecte de artă din lemn, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din ceară, obiecte de
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artă din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru

recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
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accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, 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 rimei,
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 (goală), 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 goale,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun goale, savoniere,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare, periuțe pentru
sprâncene, 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

110

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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,
veselă, articole de bucătărie și recipiente, 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 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, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, bazine de apă (pentru
pești vii), articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, 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, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, boluri pentru flori,
capete de stropitori, duze de furtun pentru
stropit, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de
rufe, aparat pentru parfumarea aerului, 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,
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, dozatoare de săpun,
fărașe, dispozitive non-electrice de curățat
covoare, dispozitive pentru săpun lichid, 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, perii pentru
curățat, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, ștergătoare de geamuri, pulverizatoare
de uz casnic, raclete de uz casnic, pompe
de desfundat toaleta, suporturi pentru perii de
toaletă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, aplicatoare cosmetice,
articole pentru curățarea dentară, truse de
toaletă, vaporizatoare de parfum (goale), truse
pentru accesorii de păr de menaj și de uz
casnic, suporturi pentru bureți, sticle goale
pentru pulverizare, mănuși de bucătărie, mănuși
de grădinărit, 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.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale cauciucate, articole
din materiale textile pentru șaluri și eșarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, articole
nețesute (textile), tul pentru croitorie, tricot,
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, plasă din
plastic pentru muște, plase de țânțari tratate
cu insecticid, pâsle nețesute, mușama, mochetă
(țesături), moleschin, pânză pentru broderii,
materiale de tapițerie, textile pentru perete,
lenjerie, huse pentru mobilă, decorațiuni de
perete, etichete din material textil, lenjerie de pat
și pături, materiale textile pentru baie, produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
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pereți fabricate din material netextil), tapet,
covoare, carpete și preșuri.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de
animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), harpoane folosite la
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
artificială pentru pescuit, juvelnice (unelte de
pescuit), genți adaptate pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, bărci gonflabile pentru
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit),
momeală artificială de pescuit, fire tippet pentru
pescuit, vergi de undițe pentru pescuit, muște
artificiale folosite pentru pescuit, suporturi pentru

undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, greutăți de plumb pentru pescuit,
plase de pescuit în acvari, tocuri pentru undițe
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, momeli mirositoare pentru vânătoare
sau pescuit, plase pentru pescuitul cu undița,
greutăți din wolfram pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, momeli pentru
vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose
de golf, momeală artificială pentru pescuit,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), coșuri de prins pește (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescarii cu undița,
undițe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit.
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(540)

M 2021 07827

29/10/2021
OMV PETROM S.A., STR.
CORALILOR NR. 22, PETROM
CITY, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013329, ROMANIA

PETROM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 07.01.15
(591) Culori revendicate:galben, rosu,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri industriale și unsori, lubrifianți,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare)
și iluminanți, gaze naturale respectiv: gaze
inflamabile lichefiate şi condensate pentru
acţionare, gătit şi încălzire, cocs, cocs de petrol,
energie electrică, energie termică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
în special gestiunea afacerilor comerciale pentru
staţii de alimentare, instalaţii de spălat şi
rafinării, administraţie comercială, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de
promoţii de vânzare, publicitate, în special
prin jocuri cu câştig, promovarea vânzărilor
pentru terţi, și anume emitere de carduri de
fidelitate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu hidrocarburi, petrol,
gaz natural şi produse din acestea, şi materii
prime minerale, apă fierbinte, ape terapeutice
şi minerale,
planificarea economică a
alimentării de urgenţă cu gaz, energie
electrică, căldură, precum şi cu produse din
petrol şi gaz şi a aprovizionării cu acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu alimente, băuturi, articole de menaj, şi
anume
instrumente
pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi tacâmuri
de masă, precum şi piese şi accesorii pentru
produsele menţionate anterior, dispozitive

auxiliare pentru administrarea alimentelor şi
tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare de
iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente
pentru alimente şi băuturi, precum şi piese şi
accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de menaj, şi anume cu aprinzătoare,
adezivi, cuşti şi paturi pentru animale, veselă,
seturi de oale de gătit şi recipiente, instrumente
de curăţare şi material pentru curăţ are,
ustensile cosmetice şi de toaletă, precum şi
articole de baie, obiecte de uz casnic pentru
îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi piese şi
accesorii pentru produsele menţionate anterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de menaj, şi anume cu date
înregistrate, aparate de navigaţie, poziţionare,
localizare, urmărire a ţintei şi cartografiere,
precum şi cu piese şi accesorii pentru produsele
menţionate anterior, articole din hârtie de unică
folosinţă, produse de imprimerie, umbrele şi
umbrele de soare, bastoane, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicaţii periodice,
papetărie, articole de jucărie, articole electrice,
suporturi de divertisment, articole fotografice,
ochelari, produse de drogherie, materiale textile,
genţi, piese de vehicule, materiale pentru
vehicule, accesorii de vehicule, carburanţi,
uleiuri de motor, produse de întreţinere auto,
flori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru cadouri, precum şi
cu suveniruri, şi anume cu giuvaergerie, bijuterii,
instrumente cronometrice, inele pentru chei,
recipiente pentru bijuterii şi ceasuri, precum şi
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, suporturi pentru bancnote, ornamente
pentru păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole decorative, şi anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decoraţiuni şi
lucrări de artă din metal comun, hârtie, carton,
piatră, beton, marmură, lemn, răşină de lemn,
ceară, ghips, plastic, mică, cauciuc, gutapercă,
plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă
de mare, porţelan, ceramică, faianţă, teracotă,
sticlă, piele, blănuri sau piei de animale sau
imitaţii ale acestor materiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole decorative,
şi anume statui, figurine, indicatoare, ornamente,
decoraţiuni şi lucrări de artă fabricate din
sau stratificate cu metale sau pietre preţioase
sau semipreţioase sau imitaţii ale acestora,
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precum şi mobile şi obiecte pentru amenajări
interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de
vânzare cu am ănuntul în legătură cu tutun,
articole pentru fumători, bilete pentru premii,
module de identificare aparticipanţilor, bonuri
valorice,
cartele
valorice, bilete
pentru
evenimente şi drepturi de
utilizare
a
drumurilor, servicii de contabilitate, prelucrare
de date computerizate și de gestionare a
bazelor de date și servicii de marketing în
domeniul
generării,
transportului
și
comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice și a altor produse conexe,
servicii de comerț cu gaze naturale, petrol,
lichide și gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
produse petrochimice pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți și anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru și de la alții.
37. Servicii de construcţie şi întreţinere de
dispozitive şi instalaţii care servesc la
transportul, depozitarea, prelucrarea şi utilizarea
de petrol, gaz natural şi produse din acestea,
servicii de construcţie de instalaţii pentru
alimentarea altor persoane cu gaz, curent
electric, căldură produsă din gaz şi petrol,
precum şi cu produse din petrol şi gaz,
servicii de construcţie, întreţinere şi curăţare
de instalaţii care transportă, produc, livrează,
prelucrează sau distribuie hidrocarburi, petrol,
gaz natural, gaz şi produse din acestea,
servicii de construcţie de instalaţii pentru
prospectarea, extracţia, prelucrarea, distribuirea
şi comercializarea de petrol, bitum, gaz natural
şi materii prime minerale, supraveghere de
lucrări de construcţie în acest domeniu,
foraje adânci pentru zăcăminte de petrol
sau de gaz, exploatare de instalaţii de
spălat, spălarea vehiculelor, service, între
ţinere şi reparaţii de vehicule şi autovehicule,
curăţarea vehiculelor, servicii de montare şi
reparare de pneuri, integrarea de accesorii
pentru vehicule motorizate, realimentarea
automobilelor, exploatare de staţii de alimentare
(alimentare cu carburant şi întreţinere).
39. Transport, livrare, distribuţie şi depozitare
de lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogas, gaz natural, combustibili, electricitate,
energie şi produse din acestea, depozitarea
gazelor naturale, petrolului, motorinei, lichidelor
de gaze naturale, a gazului petrolier lichefiat,
a petrochimiei, a condensatului, a reziduurilor
și a produselor petroliere rafinate, depozitarea
gazelor naturale pe termen lung, petrol, gaz
petrolier lichefiat, produse petrochimice și/sau

produse petroliere rafinate, transportul gazelor
naturale și petrolului prin conducte, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice și a altor produse conexe,
servicii de comerț a gazelor naturale, petrolului,
lichidelor de gaze naturale, gazului petrolier
lichefiat, produselor petrochimice pentru și de la
alții, promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru și de la alții sau camioane,
transportul și livrarea de gaze naturale, lichide
conexe, condens, reziduuri și produse petroliere
rafinate cu camionul, distribuirea și punerea
la dispoziție prin transport a produselor sale
secundare pentru și către alte părți, și anume
energia electrică și subprodusele sale generate
de cogenerare, motorină, gaze naturale, petrol,
lichide de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
cărbune și surse de energie conexe.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snak-bar), servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07828

29/10/2021
DURARTE SRL, STR. LIVEZII NR.
50, BL. 72, AP. 6, JUDEȚ ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

TRICOU DEȘTEPT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 09.03.09; 09.07.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
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40. Imprimare, imprimare offset, imprimare pe
materiale textile, imprimare digitală, imprimare
de motive pe țesături, imprimarea tricourilor,
imprimări tipografice, imprimare de imagini pe
obiecte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative
41. 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, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

M 2021 07829

───────

29/10/2021
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TEQBALL, STR. BUREBISTA
NR 12, AP 16, JUD. MUREȘ,
TIRGU MURES, 540058, MUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

29/10/2021
SC ELECTRONICS SUPORT
DIVISION SRL, BULEVARDUL
IULIU MANIU NR. 7, CLADIRE
SAMSUNG, JUDEȚ BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 061072, ROMANIA

ESD

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DETEQBALL ROMANIAN TEQBALL
FEDERATION
(531)

M 2021 07830

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 24.01.17; 26.01.20;
24.07.03; 24.11.18
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 032
C), albastru (Pantone 3005) C, galben
(Pantone123 C), gri (Pantone442 C),
negru (Pantone Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, 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.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #FF0000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ecrane video.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de comerț de
marfuri, piese de schimb si accesorii pentru terti.
37. Servicii de service pentru repararea
echipamentelor electronice, instalarea și
repararea telefoanelor, repararea, instalarea si
intretinerea echipamentelor electronice.
39. Servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerțului.
42. Găzduire de platforme de comerț electronic
pe internet.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07831

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

29/10/2021
MAN GROUP SRL, STR.
GENERAL DASCALESCU NR.
254, PIATRA-NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(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,
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

116

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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 snackbaruri, 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.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07833

29/10/2021
JAPAN TOBACCO INC., STR. 1-1,
TORANOMON 4-CHOME MINATOKU, TOKYO, JAPONIA

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.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07834

29/10/2021
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

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.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07836

(740)

TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, AMERICA HOUSE ET
8 ARIPA DE VEST, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011141, ROMANIA

28. Jocuri, jucării, obiecte de divertisment.
35. Strângerea la un loc, în folosul

30/10/2021
MAGIC MAKER MEDIA HOUSE
SRL, STRADA GENERAL EREMIA
GRIGORESCU 122A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400304, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SIИGURA CASĂ.
THE HAUNTED HOUSE.
FROM THE CREATORS
OF UNTOLD
(531)

Clasificare Viena:
07.01.01; 07.01.24; 03.07.24; 05.01.04;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.12
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
109 C), portocaliu (Pantone 021 C),
albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie,
audiovizual,
aparate
şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, dvd-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, filme cinematografice,
descărcabile, jocuri electronice, descărcabile,
jocuri interactive, descărcabile, adaptate pentru
a fi folosite cu receptoare de televizor, software
pentru jocuri interactive pentru calculator,
dispozitive pentru telefoane mobile şi de ţinut în
mână, jocuri DVD.
16. Publicaţii, fotografii (tipărituri).

terţilor,
a
următoarelor:
jocuri,
jucării,
obiecte de divertisment, publicații, fotografii,
aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie,
audiovizual,
aparate
şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, software pentru computere,
suporturi de înregistrare digitale, filme
cinematografice, dispozitive pentru telefoane
mobile şi de ţinut în mână, articole de
merchandising, articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, gestiunea
afacerilor comerciale, servicii publicitare, de
marketing și promoționale.
38. Difuzare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune, servicii de forumuri de discuţii pe
internet, trasmiterea de video la cerere (videoon-demand), trasmitere prin cablu și satelit.
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea, producţia şi
prezentarea de evenimente în scop educaţional,
cultural sau de divertisment, organizarea,
producţia, managementul şi prezentarea de
competiţii, concursuri, jocuri, spectacole de
jocuri, spectacole cu întrebări şi răspunsuri
(quizzes), furnizarea de organizări şi producţii
de video-clipuri prin reţele de mobil sau
de calculator în scop de divertisment şi/sau
educative, servicii de educare şi divertisment
sub formă de programe pentru televizor, radio,
cablu, satelit şi programe de internet, producţia şi
prezentarea de programe radio şi televiziune, de
filme cinematografice, de spectacole, de video,
de dvd, de programe prin cablu, de programe
prin satelit şi/sau de programe prin internet,
divertisment prin intermediul producţiilor de
teatru, organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), concursuri telefonice interactive,
servicii de editură, furnizarea de educaţie
şi divertisment prin intermediul radioului,
televiziunii, satelitului, cablului, telefonului, webului în toată lumea şi prin internet, închirierea
de înregistrări sonore şi de spectacole preînregistrate, de filme, de spectacole radio
şi televiziune, servicii de divertisment de
televiziune implicând participarea telefonică a
audienţei, divertisment interactiv pentru folosire
cu telefonul mobil, jocuri pe bază de internet,
servicii de jocuri de amuzament, servicii de
reporteri de știri, reportaje fotografice, fotografie,
servicii de regie și producție de filme, alte decât
pentru filmele cu scop publicitar, rezervarea
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biletelor și rezervări pentru evenimente de
divertisment, educaționale și sportive, servicii de
scriere pentru scenariști, compozitori
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), servicii de creare şi întreţinere
de site web, proiectare de software și sisteme
de computer, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07837

(740)

TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, AMERICA HOUSE ET
8 ARIPA DE VEST, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011141, ROMANIA

30/10/2021
MAGIC MAKER MEDIA HOUSE
SRL, STRADA GENERAL EREMIA
GRIGORESCU 122A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

MAGIC MAKER
MEDIA HOUSE
(531)

Clasificare Viena:
01.01.05; 01.01.09; 26.07.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie,
audiovizual,
aparate
şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,

software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, filme cinematografice,
descărcabile, jocuri electronice, descărcabile,
jocuri interactive, descărcabile, adaptate pentru
a fi folosite cu receptoare de televizor, software
pentru jocuri interactive pentru calculator,
dispozitive pentru telefoane mobile şi de ţinut în
mână, jocuri DVD.
16. Publicaţii, fotografii (tipărituri).
28. Jocuri, jucării, obiecte de divertisment.
35. Strângerea la un loc, în folosul
terţilor,
a
următoarelor:
jocuri,
jucării,
obiecte de divertisment, publicații, fotografii,
aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie,
audiovizual,
aparate
şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, software pentru computere,
suporturi de înregistrare digitale, filme
cinematografice, dispozitive pentru telefoane
mobile şi de ţinut în mână, articole de
merchandising, articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, gestiunea
afacerilor comerciale, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, publicitate prin mass
media.
38. Difuzare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, trasmiterea de video la cerere
(video-on-demand), transmiterea prin cablu,
transmiterea de fișiere digitale, transmiterea prin
satelit.
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea, producţia şi
prezentarea de evenimente în scop educaţional,
cultural sau de divertisment, organizarea,
producţia, managementul şi prezentarea de
competiţii, concursuri, jocuri, spectacole de
jocuri, spectacole cu întrebări şi răspunsuri
(quizzes), furnizarea de organizări şi producţii
de video-clipuri prin reţele de mobil sau
de calculator în scop de divertisment şi/sau
educative, servicii de educare şi divertisment
sub formă de programe pentru televizor, radio,
cablu, satelit şi programe de internet, producţia şi
prezentarea de programe radio şi televiziune, de
filme cinematografice, de spectacole, de video,
de dvd, de programe prin cablu, de programe
prin satelit şi/sau de programe prin internet,
divertisment prin intermediul producţiilor de
teatru, organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), concursuri telefonice interactive,
servicii de editură, furnizarea de educaţie
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şi divertisment prin intermediul radioului,
televiziunii, satelitului, cablului, telefonului, webului în toată lumea şi prin internet, închirierea
de înregistrări sonore şi de spectacole preînregistrate, de filme, de spectacole radio
şi televiziune, servicii de divertisment de
televiziune implicând participarea telefonică a
audienţei, divertisment interactiv pentru folosire
cu telefonul mobil, jocuri pe bază de internet,
servicii de jocuri de amuzament, servicii de
reporteri de știri, reportaje fotografice, fotografie,
servicii de regie și producție de filme, alte decât
pentru filmele cu scop publicitar, rezervarea
biletelor și rezervări pentru evenimente de
divertisment, educaționale și sportive, servicii de
scriere pentru scenariști, compozitori.
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), servicii de creare şi întreţinere
de site web, proiectare de software și sisteme
de computer, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(531)

Clasificare Viena:
05.05.19; 05.05.20; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13
(591) Culori revendicate:roz, grena, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou, ,
toate cele de mai sus exclusiv în legătură
cu comercializarea și promovarea, marketingul băuturilor alcoolice, în special a vinurilor,
niciunul dintre aceste servicii nefiind exercitat în
legătură cu produse precum bijuterii, obiecte de
podoabă, pietre prețioase, ceasuri și accesorii
pentru ceasuri, butoni și ace de cravată.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07838

30/10/2021
VITISIM COTEȘTI S.R.L., SAT
BUDEȘTI, JUD. VRANCEA,
COMUNA COTEȘTI, VRANCEA,
ROMANIA

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEȘTI
11, BL. F1, SC C, ET 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(540)

M 2021 07840

31/10/2021
NEWRA DEVELOPER SRL, BDUL PIPERA, NR. 17, SKI OFFICE,
BIROUL NR. 5, ETAJ 4, JUDETUL
IFLOV, VOLUNTARI, 77190, ILFOV,
ROMANIA

CENTRALIS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

mon rose by Pandora

M 2021 07841

31/10/2021
SC EYEZEN SRL, STR. REMUS
OPREANU NR. 10A, BL. L3, AP.29,
SC.C, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

OTTICA
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari (optică), produse de optică.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07844

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2,JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

01/11/2021
WEBER 2000 SRL, STRADA
FABRICILOR NR. 4A, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

M 2021 07856

01/11/2021
S.T. MANAGEMENT S.R.L.,
DN. 69,KM.10,TIMIS, COMUNA
SÂNANDREI, JUDEŢ TIMIŞ, SAT
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

carnoteca TASTE
COLLECTION

(540)
(531)

ANGEL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(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 comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07857

(740)

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

01/11/2021
RODICA DUMITRESCU, SOS.
IANCULUI, NR. 53, BL. 102B, SC.
C, ET. 4, AP. 102, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Vismont
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
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șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
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.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07860

01/11/2021
EK INSTAL VEST SRL, STR.
BACOVIA NR. 12, CAMERA
1, JUDEȚUL IAȘI, SAT VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

───────

EK INSTAL GAZE NATURALE
(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 07859

01/11/2021
ADRIAN LIVIU POPESCU, STR.
NICOLAE IORGA NR. 31, JUDEŢ
CLUJ, TURDA, CLUJ, ROMANIA

POTAISSA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

Clasificare Viena:
01.15.05; 11.03.03; 11.03.09; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
lucrări de birou.
37. Verificare instalații gaze, revizie instalații
gaze, verificări tehnice periodice centrale
termice, proiectare instalații de utilizare gaze,
servicii legate de construcția centralelor
electrice, a instalațiilor de transport și de
acumulare a energiei, mai ales a rețelelor de
alimentare cu gaz și a acumulatoarelor de
gaze cât și a rețelelor de alimentare pentru
curentul electric, sisteme de reparații, operații
de întreținere și reparații cu privire la centrale
electrice, a rețelelor de alimentare cu gaz și a
acumulatoarelor de gaze.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07861

01/11/2021
DENISA MARIA TARA, STR.
UZINEI 2, AP. 2, MANSARDA,
JUDEȚUL SIBIU, CISNADIE,
555300, SIBIU, ROMANIA
TARA WILD RIDE SRL, STR.
UZINEI 2, AP. 2, MANSARDA,
JUDEȚUL SIBIU, CISNADIE,
555300, SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07862

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, 11 IUNIE NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/11/2021
ROHAG PHARMA SRL, B-DUL
METALURGIEI NR. 468-472, BL.
C6, ET. 3, AP. 23, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROHAG
(511)

wild ride tours & training
(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 03.04.07; 03.04.14; 03.04.24;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de organizare și ghidaj pentru
circuite și vizite turistice.
41. Servicii de antrenament (instruire), servicii
de instruire pentru motocicliști, organizare de
tururi ghidate, (excursii cu ghid), organizare de
curse automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse (divertisment).
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, dezinfectanți și
antiseptice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și articole sanitare, remedii
naturale și farmaceutice.
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, 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
suplimente alimentare și preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, dezinfectanți și
antiseptice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și articole sanitare,
remedii naturale și farmaceutice, aparate și
instrumente medicale și veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, echipament pentru exerciții fizice,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, instrumente ajutătoare pentru sex,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale (exceptând transportul lor),
pentru a permite clientilor sa le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
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prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, servicii medicale,
servicii farmaceutice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07863

01/11/2021
ADRIAN GHILA, STR.
MIGDALULUI NR. 47, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

şi autostrăzilor, lucrări de construcţii a căilor
ferate de suprafaţă şi subterane, construcţia
de poduri şi tuneluri, lucrări de construcţii
a proiectelor utilitare pentru fluide, lucrări
de construcţii a proiectelor utilitare pentru
electricitate şi telecomunicaţii, servicii de
construcţii hidrotehnice, lucrări de construcţii a
altor proiecte inginereşti, lucrări de demolare
a construcţiilor, lucrări de pregătire a terenului,
lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii,
lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii
sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat,
lucrări de instalaţii pentru construcţii, lucrări
de ipsoserie, lucrări de tâmplărie și dulgherie,
lucrări de pardosire şi placare a pereţilor,
lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de
geamuri, lucrări de finisare, lucrări de învelitori,
şarpante şi terase la construcţii, lucrări speciale
de construcţii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții).
───────

(210)
(151)
(732)

ASTORIA

(540)

M 2021 07864

01/11/2021
ADRIAN GHILA, STR.
MIGDALULUI NR. 47, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea
şi
administrarea
afacerilor,
lucrări
de
birou, vânzarea bunurilor imobiliare proprii,
cumpărarea de bunuri imobiliare, promovare
imobiliară, intermedieri în comerţul cu material
lemnos şi materiale de construcţii, intermedieri
în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi
de fierărie, intermedieri în comerţul specializat
în vânzarea produselor cu caracter specific,
intermedieri în comerţul cu produse diverse, în
special pentru construcţii, servicii de comerţ cu
ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, şi
produse de întreţinere.
36. Închirierea și subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, lucrări de construcţii a drumurilor

B BOOZE TOWN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13
(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.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
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34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și

trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
43. Servicii de furnizare de băuturi și tutun,
servicii de comerț cu amănuntul și servicii de
comerț cu ridicata a băuturilor și produselor din
tutun.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07865

01/11/2021
ENERGY-XPLODE SRL, STR.
SCOLII NR. 101 E, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR. 152, SC. 3, AP. 96, JUDEȚ
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

XE
(531)

Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.06; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente dietetice și nutritive, suplimente
nutritive,
suplimente
nutritive
minerale,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
nu de uz medical, suplimente nutritive care
conțin în principal magneziu, suplimente nutritive
care conțin în principal calciu, suplimente
nutritive care conțin în principal zinc, suplimente
nutritive care conțin în principal fier, suplimente
nutritive din amidon adaptate pentru uz medical,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, agenți de eliberare
sub formă de învelișuri de medicamente care
facilitează eliberarea suplimentelor nutritive,
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei.

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de

încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte si parti ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de purtat pe cap pentru copii, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), cizme, sutiene, şepci (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte din
imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manşoane / manşete (îmbrăcăminte),
rochii, capoate, pantofi sau sandale din iarba
esparto(espadrile), cape de blană, încălţăminte,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
mănuşi (îmbrăcăminte), cizmuliţe, pălării,
articole de acoperit capul pentru purtare, şosetetălpici, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover / rochii tip salopetă, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, egări (pantaloni), mănuşi cu
un deget, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantalejupe, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-a gata
(piese de îmbrăcăminte), sandale, eşarfeşaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, bonete, papuci,
furouri (lenjerie de corp), ghetre / şoşoni, articole
sport din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), bodyuri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanţi, pantaloni, chiloţi, lenjerie de
corp/ desuuri, uniforme, văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă,
hanorace sport, pantaloni sport, bustiere
sport, sacouri sport, ghete sport, bluze sport,
jachete sport, echipament sportiv (articole de
imbracaminte si incaltaminte), maiouri sportive,
pantaloni sportivi, cămăși stil sport, încălțăminte
pentru sport, încălțăminte de sport, șorturi pentru
sport, îmbrăcăminte pentru sport, treninguri
(pentru sport), pantaloni de sport, șosete pentru
sport, maiouri pentru sport, pantaloni scurți
pentru sport, încălțăminte, nu pentru sport,
costume sportive pentru jogging, tricouri sportive
fără mâneci, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, articole
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de îmbrăcăminte pentru sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze și șorturi pentru sport,
cămăși sport care absorb umezeala, pantaloni
sport care absorb umezeala, bustiere sport
care absorb umezeala, pantaloni matlasați de
uz sportiv, uniforme pentru sporturi de contact,
crampoane pentru atașare pe încălțămintea
sport, costume impermeabile pentru sporturi pe
apă, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor), îmbrăcăminte de sport
(care nu include mănușile de golf), articole de
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
de stradă, încălțăminte de atletism, încălțăminte
pentru antrenament, tricouri, tricouri polo, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal,
tricouri tip polo, tricouri de tenis, geci, pantaloni
colanți, pantaloni scurți, pantofi de fotbal, ghete
de fotbal, încălțăminte de fotbal, șepci sportive,
mănuși, mănuși pentru motocicliști, mânuși
pentru condus, mănuși pentru cicliști, mănuși
de iarnă, mănuși de camuflaj, mănuși de
schi, mănuși (articole de îmbrăcăminte), fulare
(îmbrăcăminte), eșarfe pentru gât (fulare), fulare
(eșarfe pentru gât).
28. Aparate de interior pentru fitness, roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness, echipamente
pentru sport, aparate pentru antrenament
sportiv, articole de sport, articole de gimnastică
și de sport, greutăți pentru picioare (articole de
sport), aparate pentru culturism (exerciții fizice),
aparate de gimnastică, aparate pentru exerciții
fizice, aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), biciclete statice
de antrenament, benzi pentru exerciții, bănci de
exerciții, bare pentru exerciții, gantere (pentru
ridicare de greutăți), mingi pentru sport, mingi
de sport, discuri pentru sport, mingi (articole
sportive), protecții inghinale pentru sportivi
(articole sportive), mingi gonflabile pentru sport,
plase (articole de sport), trambuline (articole
de sport), sănii (articole de sport), bănci de
uz sportiv, ținte pentru uz sportiv, echipament
sportiv de jucărie, mingi pentru practicarea
sporturilor, mănuși confecționate special pentru
sport, genți adaptate articolelor de sport, articole
și echipament de sport, măști de față pentru
sport, protecții de piept pentru sport, protecții
de corp pentru sport, protecții de umeri pentru
sport, protecții de mâini pentru sport, protecții
utilizate în activități sportive, rășină folosită de
către sportivi, plase folosite cu scopuri sportive,
mingi pentru sporturi cu rachetă, huse adaptate
pentru articole de sport, arme pentru paintball

(articole sportive), plăci pentru practicarea
sporturilor nautice, genți adaptate special pentru
echipamente sport, protecții de antebraț (articole
de sport), apărători de tibie (articole de
sport), apărători de genunchi (articole de
sport), apărătoare de tibie pentru uz sportiv,
plase pentru jocuri sportive cu minge, jucării,
jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării gonflabile, vehicule (jucării),
drone (jucării), jucării acționate mecanic, jucării
pentru copii, jucării din lemn, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării de construit,
jucării electronice teleghidate, jucării din cauciuc,
jucării din metal, puzzle-uri (jucării), jucării
de lemn, jucării robot care se transformă,
jucării, jocuri și articole de joacă, jucării de
construit care se îmbină, vehicule cu patru
roți pentru copii (jucării), porți pentru fotbal,
genunchiere pentru fotbal, mănuși de fotbal,
mingi de fotbal, echipament pentru fotbal, mingi
medicinale, mingi de joacă, mingi de tenis,
pompe pentru mingi, mingi de handbal, mingi
de polo, mingi de antrenament, mingi pentru
gimnastică, mingi de plajă, mingi de rugbi, mingi
de baschet, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
jocuri sportive, mănuși de box, mănuși pentru
karate, mănuși pentru ridicarea de greutăți,
biciclete de jucărie, trotinete, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), jocuri,
jocuri electronice, jocuri mecanice.
32. Băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare
nealcoolice cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare cu conținut caloric scăzut, apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
băuturi energizante, băuturi energizante care
conțin cafeină, băuturi energizante (care nu
sunt de uz medical), băuturi izotonice, băuturi
izotonice (nu pentru uz medical).
35. Managementul
afacerilor
sportivilor,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.servicii de publicitate în legătură cu
eventimente de sporturi electronice, servicii de
promovare în legătură cu evenimente de sporturi
electronice, servicii de marketing în legătură cu
evenimente de sporturi electronice, 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, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii
ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, marketing digital, marketing
promoțional, publicitate și marketing, campanii
de marketing, informații de marketing, marketing
de referință, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
servicii de promovare, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de promovare comercială,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare și realizare de
expoziții comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07866

01/11/2021
SANNIO MANAGEMENT SRL,
CALEA FLOREASCA NR. 60,
ETAJ 4,BIROU 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AMAVI GARDEN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07867

01/11/2021
TOLLIN MICHELE, STR.
PODIȘULUI NR. 10-14, JUDEȚ
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

MIKI CRUNCH

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.04; 02.09.08
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FDC614), negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de bufet,
servicii de catering, servicii de autoservire,
servicii de fast-food care furnizează alimente și
băuturi.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07868

(740)

VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.3, AP.96, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

pentru centrele de divertisment, pe bază
de contract, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, închiriere de mașini
și echipamente de curățenie și de spălat și
de uscat, curățare de covoare, reparații de
covoare, curățare covoare și carpete, închiriere
de mașini pentru curățarea de covoare, închiriere
de mașini pentru curățarea covoarelor, furnizare
de informații privind curățarea covoarelor și
preșurilor.

01/11/2021
K NOI CLEANING S.R.L., STR.
ȘOSEAUA NAȚIONALĂ NR.8,
JUD IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

───────

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

M 2021 07869

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

03/11/2021
GOLAND IMOBIL SRL, B-DUL
SOCOLA, NR. 134, BIROUL NR. 1,
ÎN INCINTA CASEI DE CULTURĂ
A SINDICATELOR IAŞI, JUD. IAȘI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

K NOI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19; 26.04.01; 26.04.18;
29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de curățenie, curățenie în spațiile
comerciale, servicii de curățenie domestică,
servicii de curățenie industrială, curățenie în
spații publice, servicii de curățenie pentru
hoteluri, furnizare de servicii de curățenie,
servicii de curățenie pentru birouri, servicii de
curățenie și de portărie, servicii de menaj
(servicii de curățenie), închirierea de mașini
și echipament pentru curățenie, curățenie în
locații înainte și după evenimente, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de curățenie pentru birouri, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru cluburi,
pe bază de contract, servicii de curățenie

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
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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
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

130

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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
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
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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,
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.

consiliere privind protecția activelor intangibile
sau necorporale, servicii juridice referitoare
la înregistrarea numelor de domenii, licențe
de proprietate intelectuală, mediere, arbitraj
şi servicii de arbitraj, gestionare drepturi de
autor, acordare de dată certă înscrisurilor
(servicii juridice), cercetări juridice, servicii de
siguranță pentru protejarea bunurilor şi activelor
necorporale ale persoanelor.

───────

Rehaul

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07870

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07873

01/11/2021
CĂTĂLIN CIOFALCĂ, BLD. GHICA
TEI NR. 89, BL. T33, SC. 1, AP.
12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(531)

01/11/2021
CRISTINA VULTUR, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1, ,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

VIP BANK
(511)

───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de proprietate intelectuală și
industrială, servicii juridice, servicii personale
şi sociale oferite de către terți, destinate
să satisfacă nevoile indivizilor, inclusiv online,
prin intermediul unei platforme de internet
sau aplicații mobile, consiliere în proprietate
intelectuală și industrială, inclusiv online, la
distanță sau virtual, prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
consiliere în drepturi de autor și drepturi conexe,

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07874

01/11/2021
VLAD DIMA, ŞOS. STRĂULEŞTI
NR. 125A, SECTOR 1,
BUCURESTI , ROMANIA

KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07875

(740)

LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

01/11/2021
ROMERO S.R.L., B-DUL TRAIAN
VUIA NR. 8, BL. L3, AP. 23,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Locanda del Vino
FONDATO 2021
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
35. Publicitate, publicitate prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
şi prin intermediul unui site web specializat,
servicii de comerţ (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul lor),
prezentarea pentru vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunturi publicitare,
promoții, furnizarea de informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, inclusiv servicii de
consultanţă, servicii de agenţii de importexport, servicii oferite de lanţuri de magazine
si magazine online, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

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
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#270d0e), alb (HEX #ffffff), roz (HEX
#c4a3a1)
(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.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07876

(740)

CABINET PI SIMONA JEFLEA, STR
CALEA DUMBRAVII,, NR 139, AP 2,
SIBIU,, 550399, SIBIU, ROMANIA

gestionare şi monitorizare a vânzărilor,
prezentare de produse, organizare de lansări de
produse, organizare de demonstaţii în scopuri
comerciale, furnizare de informaţii despre
produse consumatorilor, inclusiv prin internet,
servicii de asistenta şi consiliere comercială
pentru consumatori, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice, publicare
de material publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitate online în reţele informatice,
realizarea de târguri şi expoziţii virtuale
online, cu scop publicitar, marketing comercial,
consultanţă privind promovarea vânzărilor,
gestionarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, administraţie comercială.
40. Servicii de prelucrare hand made a lemnului.

01/11/2021
SC XYLINO NATURAL HOME
STYLE SRL, CALEA DUMBRAVII
NR. 76 C2, CAM 5, ET. 2, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07878

(740)

ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR 1, BL 94B, SC
B, AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

XYLINO Natural Home Style
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Cabane şi căsuţe din lemn, uşi din lemn,
porţi din lemn, pardosea din lemn, verande de
lemn.
20. Mobilier din lemn, paturi şi schelete de pat
din lemn, scaune din lemn, dulapuri din lemn,
mobilier şcolar, birouri din lemn, mese, mese de
cafea din lemn, bucătării din lemn, blaturi din
lemn, comode din lemn, mobilier de bar din lemn,
mese de toaletă din lemn, bănci din lemn, divane
din lemn, cufere din lemn, tâmplărie artistică,
obiecte decorative din lemn, figurine/ statuete din
lemn, rame oglinda din lemn, cuiere din lemn,
console din lemn, mobilier baie din lemn, cazi
baie din lemn, lavoare din lemn, scări din lemn,
rafturi din lemn, picioare de mobila din lemn,
rame pentru tablouri, plăci cu denumiri de firme
din lemn, tocătoare/doguri din lemn, suporturi
pentru umbrele din lemn.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele Nisa 19 şi 20 (cu exceptţa
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de vânzare cu amănuntul a produselor din
clasa 19 şi 20, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienţilor, organizare,

11/11/2021
SAPRO SRL, STR STEFAN CEL
MARE NR 21, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Ziarul mileniului trei
Observator de Constanța
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.24
(591) Culori revendicate:alb, roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță
în
managementul
și
organizarea afacerilor, consultanță în marketing,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind organizarea și funcționarea
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afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
consultanță profesională în marketing, difuzare
de anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, servicii de
editare a ziarelor, revistelor, periodicelor cu scop
publicitar, servicii de editare-tehnoredactare
texte cu scop publicitar, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, promovarea de produse
și servicii prin furnizarea de spațiu pe
pagini web, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere de
contracte (pentru terți), marketing de produse,
marketing pe internet, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
publicaţii (ziare şi reviste cu caracter de
periodice), servicii de comenzi online, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii editoriale şi redacţionale, cu
scop publicitar.
41. Consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, coordonare de evenimente
culturale, divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment on-line, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații online, furnizare de publicaţii dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii electronice online, furnizare de
publicaţii electronice, furnizare de publicaţii online, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de buletine informative on-line,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu pot
fi descărcate, publicare de buletine informative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de jurnale, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printro rețea globală de calculatoare, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicarea şi redactarea
de texte, reportaje fotografice, publicare cărţi,
publicaţii on-line (ziare şi reviste cu caracter
de periodice), servicii de arhivă de bibliotecă,
servicii de bibliotecă cu privire la date stocate
și recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă cu privire la documente stocate

și recuperate prin mijloace electronice, 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 bibliotecă electronica,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate care conține
informații extrase din ziare, 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 consultanță cu privire
la educație și instruire, servicii de consultanță
cu privire la pregătirea în domeniul afacerilor,
servicii de consultanță cu privire la publicarea
de texte scrise, servicii de consultanță în
domeniul editorial, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare on-line, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii de
reporteri de ştiri, servicii jurnalistice, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii de publicare
de text electronic, altul decât cel publicitar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07879

05/11/2021
SECTIO AUREA SRL, ALEEA
IOSIF HODOS NUMARUL 1, BLOC
PC6, SCARA E, AP 50, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032511, ROMANIA

SECTIO AUREA
(531)
(511)
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clase:
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42. Servicii de consultanță tehnologică pentru
transformarea digitală, servicii de consultanță
tehnologică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07882

(740)

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

M 2021 07881

02/11/2021
SC NOVA PROMPT SRL, STR.
BALOMIR NR. 27B, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050335, ROMANIA

02/11/2021
OVIDIU-CIPRIAN GROSOAIA,
STR. ZORILOR, NR. 19, SAT
RÎȘCA, JUDETUL SUCEAVA,
COMUNA RÎŞCA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

TIVOLI caffe arabica
Stâna Dorului WE LOVE BIO

(531)

Clasificare Viena:
05.07.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.24
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process black), auriu (Pantone coated
P16-11 C), alb (P 1-1 C white)
(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.
───────

(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
43. Asigurare de spații de cazare pentru turiști.

M 2021 07885

02/11/2021
METACLASS PRODCOM SRL,
STR. AUREL VLAICU NR. 11,
SC. 2, AP. 29, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

SG PENSIUNEA
SALINA GYMNASIUM

M 2021 07887

02/11/2021
CHE. COSMEDICA SRL, STR.
GEORGE COȘBUC NR. 52,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.05; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.01.04; 26.01.18; 03.07.19;
20.01.17
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone P
14-7 C), violet (Pantone P 100-8 U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii de îngrijire și de înfrumusețare
pentru persoane.

COSMEDICA CHIRURGIE
PLASTICĂ ȘI ESTETICĂ

───────

(531)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07886

23/11/2021
DRUMUL CARULUI SRL, STR.
MOECIU DE JOS NR. 55B, JUD
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

HANUL LUI FILUT

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.03.23
(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, chirurgie, chirurgie
plastica si estetica, servicii de consultanță
în domeniul chirurgiei, servicii de clinici de
chirurgie estetică și plastică, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, consiliere în materie
de sănătate, consultatii medicale, controale
medicale, servicii de spitalizare, furnizarea de
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informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, management de servicii
de asistență medicală, monitorizarea pacienților,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii medicale oferite printro rețea de furnizori de servicii medicale pe
bază contractuală, servicii dermatologice pentru
tratarea afecţiunilor pielii, informații medicale,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
analize medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), analize medicale pentru
diagnosticul și tratamentul persoanelor, servicii
de evaluare medicala, compilarea rapoartelor
medicale, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, servicii de
evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului şi
evaluării eficienţei, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, servicii
de tratamente terapeutice pentru față si corp,
servicii de liposucție, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de tratament cosmetic,
servicii de tratament cosmetic cu laser pentru
piele, servicii de tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de tratament
cosmetic cu laser pentru îndepărtarea părului
nedorit, servicii de tratamente de înfrumusețare,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07888

(740)

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

02/11/2021
KT & G CORPORATION, 71,
BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(540)

BOHEM BLUE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru închis, rosu,
bej
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07889

(740)

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

02/11/2021
KT & G CORPORATION, 71,
BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07890

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL. F1, SC. C, ET 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

02/11/2021
S.C. MERT S.A., SOS.
BUCURESTI-URZICENI 50A, SAT
AFUMATI, COMUNA AFUMATI,
JUDET ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SPARTA
(511)

BOHEM IVORY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:maro inchis, bej,
crem, rosu
(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.

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

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07891

(740)

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

(511)

02/11/2021
KT & G CORPORATION, 71,
BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, DAEJEON, REPUBLICA
COREEA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Furnizare de cazare permanentă (afaceri
imobiliare).
43. Servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii de cazare hotelieră, furnizare de cazare
pentru vacanțe.
───────

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

M 2021 07893

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

BOHEM RED

02/11/2021
KT & G CORPORATION, 71,
BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(540)
(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07892

02/11/2021
FLORIN ADRIAN MARIS, STR.
MADRID NR. 18, JUDEȚUL
MUREȘ, TG. MUREȘ, 540549,
MUREȘ, ROMANIA

CARNIVAL Blue
(531)

Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, argintiu, alb
(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.
───────

MARIS APARTMENTS
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07894

02/11/2021
LARK AGRICULTURAL TRADING
AND SERVICES S.R.L., STR.
DISTRORULUI NR. 108-110,
BL. 16ABC, SC. C, ET. 2, AP.
108, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

M 2021 07895

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

02/11/2021
KT & G CORPORATION, 71,
BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(540)

(540)

FRUUGAL FOODS

CARNIVAL RED

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Proteină (materie primă), proteine pentru
industria alimentară, proteine de grâu (materii
prime), proteine alimentare sub formă de materie
primă, proteine folosite la fabricarea de produse
alimentare, proteine pentru alimente destinate
consumului uman (materii prime), extracte din
plante pentru industria alimentară, extracte din
plante pentru utilizare în prepararea de alimente.
29. Proteină vegetală texturată formată pentru
utilizare ca înlocuitor de carne, extracte vegetale
pentru alimente, extracte din legume pentru gătit.
30. Făină, făină vegetală, făină comestibilă,
amestecuri de făină, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01
(591) Culori revendicate:roșu, argintiu, alb
(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.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07896

(210)
(151)
(732)

M 2021 07897

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

02/11/2021
KT & G CORPORATION, 71,
BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(540)

02/11/2021
KT & G CORPORATION, 71,
BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(540)

ESSE Golden Leaf

ESSE BLUE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.03; 26.04.05
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, argintiu, alb, negru
(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; 26.04.05; 05.01.16
(591) Culori revendicate:argintiu, albastru,
verde, negru, galben
(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.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07898

(740)

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

02/11/2021
KT & G CORPORATION, 71,
BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07900

(740)

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

02/11/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GLASGOW,
MAREA BRITANIE

(540)

ESSE GOLDEN LEAF WHITE
neo designed for
glo Golden Tobacco

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.01.14; 05.01.16;
26.04.05
(591) Culori revendicate:argintiu, albastru,
verde, galben
(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.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07901

02/11/2021
VNX WINE EXPERT SRL, STR.
DRUMUL SABARENI NR 24-26,
CORP ADMINISTRATIV, ETAJ 2,
BIROU COD 1A204I, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060647, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07902

(740)

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

02/11/2021
MEDIFARM SRL, STR.
LIBERTATII, BLOC 14, AP.3,
JUD. MUREŞ, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

CAPRA NEAGRA

FARMACIA Medifarm

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.11; 03.04.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ on-line.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
───────

(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
(591) Culori revendicate:verde inchis, verde
deschis, roşu, galben, albastru
(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
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părului, creme pentru mâini de uz medical
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 engros 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)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07904

03/11/2021
ROMCARTON SA,
ŞOS.OLTENITEI NR.249, JUD.
ILFOV, POPESTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

MIHAELA TEODORESCU&
PARTNERS -INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR.51 BL.37, SC.2, AP.63,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040425,
ROMANIA

(540)

think green
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cutii din carton, cutii pliabile din carton, cutii
pliabile din hârtie, cutii din carton ondulat, cutii
pliabile din carton ondulat, cutii din hârtie sau
carton, cutii din carton pentru depozitare, de
uz domestic, pungi de hârtie, pungi și saci de
hârtie, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi de
hârtie de uz casnic, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, ambalaj de carton, hârtie
de ambalaj, sacose din hartie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07905

03/11/2021
BEBE VALENTIN, STR.
TEIULUI NR. 477BIS, SAT
PETRACHIOAIA, JUD. ILFOV,
COMUNA PETRACHIOAIA, ILFOV,
ROMANIA

Risto-Ranto pasta fresca

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Paste făinoase alimentare, paste uscate
şi proaspete, tăiţei şi găluşte (paste umplute),
mâncăruri preparate în special pe bază de paste.
43. Restaurante, baruri, servicii de restaurant
şi bar, servire de alimente şi băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
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băutură, servicii de informare, de consiliere şi de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
şi băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
de terasă berărie.

(210)
(151)
(732)

M 2021 07907

(740)

MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS-INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07906

03/11/2021
VALENTIN BEBE , SAT
PETRACHIOAIA, STR. TEIULUI,
NR.477 BIS, JUDETUL IALOMITA,
COMUNA PETRACHIOAIA, ILFOV,
ROMANIA

03/11/2021
ROMCARTON SA,
SOS.OLTENITEI, NR.249,
JUDETUL ILFOV, POPESTILEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

WABI-SABI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Sushi.
43. Servicii de restaurante, servicii de baruri,
servicii de restaurant si bar, servire de alimente si
bauturi, inchiriere de mobilier, lenjerie de masa,
servicii de masa si echipamente pentru servirea
de mancare si bautura, servicii de informare,
de consiliere si de rezervare in legatura cu
furnizarea de alimente si bauturi, servicii de
cazare temporara, servicii de terasa, berarie.
───────

think green
(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13
(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cutii din carton, cutii pliabile din carton, cutii
pliabile din hârtie, cutii din carton ondulat, cutii
pliabile din carton ondulat, cutii din hârtie sau
carton, cutii din carton pentru depozitare, de
uz domestic, pungi de hârtie, pungi și saci de
hârtie, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi de
hârtie de uz casnic, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, ambalaj de carton, hârtie
de ambalaj, sacose din hartie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07909

03/11/2021
SENARIA MANAGEMENT &
ENGINEERING SRL, B-DUL
BASARABIA NR. 124-126, LOT
1, ET. 3, AP. 16, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SENARIA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#eb003b), negru
(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,

administrarea afacerilor financiare, servicii de
afaceri monetare.
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 hardwareului 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.

147

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 26.01.01
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7408) , gri (Pantone 7695)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

M 2021 07911

03/11/2021
LC PROPERTY MANAGEMENT
SRL, STR. RAMURI TEI NR.4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

KEPLER hotel Bucharest

(540)

M 2021 07913

03/11/2021
ENERGOTECH SA, BD.
TIMIȘOARA 104B, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(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.

Energotech

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07912

03/11/2021
CER CARGO HOLDING SE
EUROPAI RESZVENYTARSASAG,
STR. SZECSENYI, NR. 61,
VECSES, 2220, UNGARIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#286335, #c0c17f), rosu (HEX
#dc352f), negru (HEX #000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
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.
───────

CER
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07915

03/11/2021
RADU-IULIAN STROESCU,
STR. DIONISIE LUPU NR. 74,
ET.4, APART. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NN. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EASY2VISIT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, informații
despre vânzarea de produse, publicitate
în sectorul transport și livrare, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii de marketing în
domeniul călătoriilor, management de afaceri în
domeniul atracțiilor pentru vizitatori.
41. Rezervare de bilete la concerte, servicii
ale agențiilor de bilete, servicii de agenții de
bilete (divertisment), rezervare de bilete la
evenimente culturale, servicii de rezervare de
bilete pentru spectacole, servicii de rezervare
de bilete pentru concerte, agenții de rezervări

pentru bilete de teatru, servicii de rezervare
de bilete (de teatru), servicii de rezervare de
bilete pentru teatru, agenții de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente sportive (servicii
de agentie de bilete), servicii de agenție de
bilete online pentru divertisment, servicii de
agenții de rezervare de bilete la teatru, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment (servicii de agentie de bilete),
servicii de agenții de rezervare pentru bilete la
cinematografe, servicii de agenții de rezervare
de bilete la cinematografe, servicii de rezervare
și vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii ale agențiilor de bilete pentru
spectacole de teatru, servicii de informare cu
privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de rezervare
de bilete pentru concerte și spectacole de
teatru, rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
și locuri la spectacole de teatru, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, servicii de înscriere
și de rezervare de bilete la evenimente în
domeniul sporturilor electronice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, publicarea de cataloage cu
informații turistice.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07916

(740)

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

03/11/2021
MEBELISSIMO S.R.L., STR.
DEPOZITELOR, NR. 2A, ET. 2,
AP. 4 , JUDET SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

Mobman
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,

150

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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,
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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07918

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

03/11/2021
HEINEKEN ROMANIA S.A., STR.
TIPOGRAFILOR, NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

(540)

Harghita BERE BLONDĂ
VILÁGOS SÖR OCROTIM
TRADIŢIILE - ŐRIZVE
HAGYOMÁNYAINKAT
(531)
(591)
(511)

151

Clasificare Viena:
07.05.05; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.11;
29.01.13
Culori revendicate:rosu, albastru, maro
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.
───────

(210)
(151)
(732)

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

M 2021 07920

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

M 2021 07921

03/11/2021
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

03/11/2021
HEINEKEN ROMANIA S.A., STR.
TIPOGRAFILOR, NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

Think SMART protect
your business.

(540)
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice în domeniul proprietății
intelectuale,
consultanţă
în
proprietate
intelectuală, servicii de reprezentare juridică,
monitorizarea
drepturilor
de
proprietate
intelectuală în scopuri de consiliere juridică.
───────

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
(591) Culori revendicate:rosu, Auriu, verde,
maro
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07923

03/11/2021
ANTONIA TRUSCA, CALEA
CRAIOVEI 1960, JUDEȚ
MEHEDINȚI, SIMIAN, 227445,
MEHEDINȚI, ROMANIA

terra sat
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.03.01;
24.17.02
(591) Culori revendicate:albastru, verde, mov,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, redactare de texte publicitare,
servicii publicitare și de promovare, studii de
marketing, servicii publicitare în materie de
prestații comerciale, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare pentru crearea
identității de brand pentru alte persoane, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, servicii promoționale furnizate prin
telefon, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale comerciale, servicii de
telemarketing, servicii de strategie de marcă,
servicii de redactie in scopuri publicitare, servicii
de reclamă și publicitate, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate și

de promovare de vânzări, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate politică, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
alte persoane, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, servicii de publicitate privind
lucrări publice, servicii de publicitate privind
industria turismului, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire
la beneficiile comerțului local, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate în
legătură cu eventimente de sporturi electronice,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate, servicii
de publicitate constând din panouri cu două
fețe purtate pe umeri de persoane, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate furnizate florarilor, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, servicii de promovare,
servicii de prezentare a produselor către
public, servicii de poziționare a mărcilor, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de grafică
publicitară, servicii de identitate corporativă,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de editare de texte publicitare,
servicii de editare de publicitate, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
servicii de cumpărare de media, servicii de
creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de creare de mărci, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de anunțuri în scopuri publicitare,
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servicii de anunțuri clasificate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de agenție de
marketing, servicii de agenție de publicitate,
reproducere de material publicitar, redactări de
texte publicitare, redactare de texte publicitare,
redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, realizare
de înregistrări video în scopuri publicitare,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, reactualizarea
materialelor publicitare, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele
de comunicații electronice, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicarea de broșuri publicitare,
pregătirea de texte publicitare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshoping, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de evenimente speciale, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor

publicitare pe pagini de internet, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, productie de
publicitate televizata si radiofonica, producție de
programe de teleshopping, producție de reclame
radio, producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, prezentare de firme și produse
și servicii ale acestora pe internet, producție
de clipuri publicitare, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de emisiuni
de teleshopping, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție
de înregistrări video în scopuri publicitare,
planificare de strategii de marketing, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, pregătire de publicații publicitare,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare de
exterior pentru terți, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, negociere de contracte de
publicitate, intermediere publicitară, lipirea
de afișe publicitare, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare
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de informații privind publicitatea, furnizare
de informații publicitare, furnizare de modele
pentru campanii promoționale, furnizare de
servicii publicitare, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, editare postproducție de publicitate și reclame, editare
și actualizare de texte publicitare, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de concepte
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
agenții de publicitate, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, afișaj, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, transmitere
video
interactivă
în
rețele
digitale,
videoconferință, trimitere, primire și retrimitere
de mesaje, transmiterea de programe de
televiziune prin sateliți spațiali, transmitere de
mesaje, transmitere de mesaje prin mijloace
audiovizuale, transmitere de mesaje prin
mijloace electronice, transmitere de mesaje
scurte (sms), de imagini, de voce, de sunete,
de muzică și de comunicații în format text
între dispozitive de telecomunicații mobile,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
de semnale audio și/sau video digitale prin
telecomunicații, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmitere de
telegrame, transmitere de telegrame prin
mijloace electronice, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere și retransmitere electronică

de sunete, imagini, documente, mesaje și date,
transmisii audio prin satelit, transmisii de date,
transmisii de date și transfer de fișiere pe cale
telematică, transmisii prin satelit, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere de
date prin satelit, transmitere de date, mesaje și
informații, transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, transmitere de informații în scopuri
de afaceri, transmisie de sunet prin satelit,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisie de
sunet, imagine și informații, transmisie de sunet,
imagine, semnal și date prin cablu, transmisie
de sunete prin mijloace electronice, transmisie
de sunete prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunete prin satelit, transmisie de
sunete și imagini prin satelit, transmisie digitală
de voce, transmisie electronică de comunicări
scrise, transmisie prin satelit de sunete, imagini,
semnale și date, transmisie securizată de date,
sunete sau imagini, transmisie video prin rețele
digitale, transmisie și recepție (transmisie) de
informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, transmisie și recepție
prin radio, transmisie de informații prin radio,
transmisie de la distanță de date prin intermediul
telecomunicațiilor, transmisie de la distanță de
semnale audio prin mijloace de telecomunicații,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie de
pachete de date și imagini, transmisie de sunet
asistată de calculator, transmisie de știri la
organizațiile care difuzează știri, transmisie de
știri și informații de actualitate, transmisie de
date, sunete și imagini prin sateliți, transmisie
de filme video, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmisie de imagini prin
satelit, 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 informații prin coduri telematice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie de
informații prin rețele electronice de comunicație,
transmisie de informații prin rețele naționale
și internaționale, transmisie de informații prin
rețele optice de telecomunicație, transmisie
de informații în domeniul audiovizual, servicii
pentru transmiterea electronică de voce,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), telecomunicații prin radio, transfer
automat de date digitale utilizând canale
de telecomunicații, transfer de date prin
radio, transfer de date prin telecomunicații,
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transfer de informații prin radio, transmisie
continuă (streaming) de evenimente de sporturi
electronice, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de date, sunet și
imagini prin satelit, transmisie de date, sunete și
imagini prin satelit, servicii de transmisie video,
servicii de transmisie și recepție a datelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicații, servicii
de transmisii digitale, servicii de transmitere
de date printr-o rețea de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii de
transmitere digitală de date audio și video,
servicii de videoconferință, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii pentru conferințe în rețea, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personale, servicii
de transmisie, servicii de teleconferință și
videoconferință, servicii de transmisie de
date, servicii de transmisie de informații
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
transmisie de text pe ecranul televizorului,
servicii de transmisie de voce și de date, servicii
de transmisie electronică de imagini, servicii
de transmisie electronică de informații, servicii
de transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie securizată de date,
sunete și imagini, servicii de telecomunicații
aer-sol, servicii de telecomunicație prin linie
fixă, servicii de telecomunicații de rețele
digitale, servicii de telecomunicații furnizate prin
intermediul rețelelor de fibră optică, servicii
de telecomunicații prin fibră optică, servicii
de telecomunicații prin satelit, servicii de
telecomunicații în rețele de fibră optică, fără fir
și prin cablu, servicii de informare și consiliere
privind serviciile de telecomunicații, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
pentru distribuirea de date, servicii de conferințe
video prin satelit, servicii de consiliere
cu privire la echipamente de comunicații,
servicii de consultanță privind comunicații
de date, servicii de consultanță privind
telecomunicațiile, servicii de consultanță în
domeniul comunicațiilor electronice, servicii
de consultanță în telecomunicații, servicii de
difuzare și comunicații interactive, servicii de
informare prin radio, servicii de informare
privind rețelele electronice de comunicare,
servicii de informare privind telecomunicațiile,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de încărcare

de fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de comunicații video, servicii de comunicații
prin cablu, servicii de comunicații prin satelit,
servicii de comunicații prin satelit pentru
utilizatorii profesioniști, servicii de comunicații
audio, servicii de comunicații digitale, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie prin
antene, servicii de comunicații electronice pentru
transmisie prin cablu, servicii de comunicații
furnizate electronic, servicii de comunicații fără
fir, servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de acces
al telecomunicațiilor, servicii de accesare a
telecomunicațiilor, servicii de agenții de știri
electronice, servicii de colectare și transmitere
de mesaje, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia electronică de voce, servicii de
comunicații, servicii de comunicații ale agențiilor
de presă, servicii de comunicații audiovizuale,
informații despre comunicații, furnizare de
informații privind comunicațiile, informații în
domeniul telecomunicațiilor, radiocomunicații,
radiocomunicații mobile, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia mai
departe către abonați, retransmisie de imagini
prin satelit, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii ale agențiilor de
știri pentru telecomunicații, servicii ale agențiilor
de știri pentru transmisii electronice, servicii
audiotext, servicii consultative și de consultanță
privind comunicațiile fără fir și echipamentele
pentru comunicațiile fără fir, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de informații privind
comunicarea fără fir, furnizare de informații
privind comunicațiile media, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
furnizare de telecomunicatii wireless prin
intermediul retelelor de comunicatie electronica,
furnizare de timp de emisie pentru servicii de
comunicații, furnizarea accesului de mare viteză
la rețele de calculatoare și de comunicații,
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, emisiuni de știri
(transmisii), furnizare de capacitate de satelit
(telecomunicații), furnizare de comunicații prin
radio, furnizare de conexiuni de telecomunicații
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pentru centre de date, comunicații prin radio,
comunicații prin rețele electronice, comunicații
mobile radio, comunicații radio, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare de informații
prin satelit, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicare de date prin
radio, comunicare de date prin mijloace
electronice, agenții de presă, asigurarea
accesului la rețele de telecomunicații, asigurarea
accesului la telecomunicatiile in banda larga,
colectare și transmitere de mesaje, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicații.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, difuzare
de reportaje de către agenții de știri, distribuire
de știri pentru industria audiovizuală, editare de
texte scrise, altele decât cele publicitare, editare
de publicații, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, furnizare de publicații on-line,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, furnizarea de buletine informative on-line
în domeniul divertismentului sportiv, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de afișe, publicare de broșuri, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de fișe
informative, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale și publicații tipărite, publicare de texte,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de ziare, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia a
jurnalelor, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare multimedia a ziarelor,
publicare și editare de materiale tipărite, altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online, redactare de texte, altele
decât cele publicitare, redactarea discursurilor
politice, servicii de editare, servicii de reporteri
de știri, servicii de redactare de scenarii,
servicii de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de publicare on-line, servicii de

publicare electronică, servicii de publicare de text
electronic altul decât cel publicitar, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de prezentatori de radio și
de televiziune, servicii de programare a știrilor
în vederea transmiterii prin internet, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
servicii jurnalistice, servicii pentru publicarea
buletinelor informative.
───────

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

M 2021 07924

03/11/2021
FAMILIUM S.R.O., BOLESLAVSKÁ
2211, ČERNOŠICE, 252 28, CEHIA

Bunico, 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
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
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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 cu indicii pentru jocuri pe
calculator, ghiduri de strategie sub formă de
reviste de jocuri de cărți, 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,
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, 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,
publicare de texte educative, publicare de texte
muzicale, publicare de texte medicale, editare de
publicații.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07927

(740)

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

04/11/2021
ALINSO NV, NEDERZWIJNAARDE
2,, ZWIJNAARDE, 9052, BELGIA

(540)

PWP ALINSO GROUP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.06; 29.01.13
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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
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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
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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07928

04/11/2021
PROFI IZO BEK, SAT HUDUM
NR 230, COM. CURTESTI, JUD.
BOTOSANI, BOTOSANI, 711514,
BOTOȘANI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07929

(740)

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

04/11/2021
SC PISCICOLA PRAHOVA SRL,
SAT FULGA, JUDETUL PRAHOVA,
FULGA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

BEK Building
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.25; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcţii de clădiri și reparaţii,
servicii de instalaţii.
───────

Delta dintre sate
PISCICOLA PRAHOVA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.09.01; 01.05.03
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru,
verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, amestecuri pentru
supe, antreuri pe bază de legume, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, biscuiți de pește,
chiftele din pește, cine preambalate care conțin
în principal fructe de mare, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri din pește, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate din înlocuitori de fructe de
mare, mâncăruri preparate din înlocuitori de
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pește, pește gătit și congelat, preparate pentru
supă de legume, rulouri din pastă de pește,
prăjite (chikuwa), salate aperitiv, supe, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume).
31. Plante și flori naturale, animale vii, culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole și
forestiere, momeală, nu artificială.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de agenții de
import-export, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07931

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

04/11/2021
CENTRUL PSIHART, STR.
VIȘINILOR NR. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
05.03.16; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, roşu, verde, galben, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmire de rapoarte psihologice.
44. Asistență
psihologică,
analiză
comportamentală în scop medical, 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, examinare psihologică,
elaborare de profiluri psihologice în scopuri
medicale, 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, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
realizare de evaluări și examinări psihologice
(servicii medicale), servicii de consultanță în
materie de conduită personală, servicii de
depistare a tulburării de deficit de atenție,
servicii de depistare a tulburării de deficit de
atenție și hiperactivitate, servicii de diagnostice
psihologice, servicii de evaluare a personalității
(servicii de sănătate mintală), servicii de
evaluare psihologică, servicii de evaluare și
examinare psihologică, servicii de examinare
psihologică, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
psihoterapie, servicii oferite de un psihoterapeut,
servicii psihiatrice, servicii de terapie asistată
de animale, servicii de terapie prin artă, servicii
de terapie psihologică pentru sugari și copii,
servicii de testare psihometrică în scopuri
medicale, servicii de teste de personalitate
(servicii de sănătate mintală), servicii de teste de
personalitate cu scopuri psihologice, servicii de
teste psihiatrice, servicii de tratament psihologic,
servicii de teste psihologice efectuate în scopuri
medicale.
───────

Centrul PsihArt
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07932

(210)
(151)
(732)

M 2021 07933

(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

(740)

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ŞOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021608,
ROMANIA

04/11/2021
CRISTIAN-ŞTEFAN POPESCU,
STR. GRĂDINILOR NR. 70,
JUD. CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

04/11/2021
MAYA LASHES SRL, STR.
DOROHOI NR. 10, BLOC EF24,
SCARA 2, ETAJ 4, AP. 34, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(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.

MAYA LASHES

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Abțibilduri decorative pentru produse
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru lipirea sprâncenelor false, anticeărcane
corectoare (cosmetice), benzi pentru efect de
pleoapă dublă, bețisoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, comprese pentru ochi de
uz cosmetic, creioane cosmetice, creioane
pentru gene, creme cosmetice, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme
pentru ochi (nemedicinale), cosmetice, eyeliner (cosmetice), farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, farduri de
pleoape sub formă de creioane și pudră,
farduri de sprâncene, farduri pentru ochi, gel
pentru sprâncene, geluri cosmetice pentru ochi,
gene, adezivi pentru fixarea genelor false, gene
false, henna, loțiuni pentru ochi, loțiuni pentru
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scopuri cosmetice, loțiuni pentru ridurile din jurul
ochilor, mascara pentru gene lungi, măști de
infrumusețare, măști cu gel pentru ochi, plasturi
cu gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
plasturi cosmetici care conțin preparate cu
ecran solar și protecție solară destinate
utilizării pe piele, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
gene, preparate cosmetice pentru ingrijirea
pielii, preparate de curatare uscată, preparate
pentru indepărtarea machiajului, produse de
curățare pentru ochi, produse pentru îngrijirea
ochilor, nemedicinale, produse demachiante
pentru ochi, produse pentru spălarea ochilor
(nu cele pentru scopuri medicinale), pudră
pentru sprâncene, rimel, rimel pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
produse cosmetice pentru gene si sprâncene,
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape, produse de stilizare pentru ochi, pudră
pentru degresare de uz general, sclipici de
unghii, ser corector pentru conturul ochilor,
soluții pentru spălături oculare, care nu sunt
de uz medical, soluții de degresare, sprâncene
false, sprâncene false adezive, șampoane de
uz cosmetic, șervețele impregnate cu soluții
cosmetice, șervețele impregnate cu preparate
pentru demachiere, șervețele umede impregnate
cu loțiuni cosmetice, tuș lichid pentru ochi, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vopsele
pentru gene.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume cu
privire la cosmetice, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de agenţii de importexport, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor de machiaj. regruparea
în beneficiul tertilor, a unei game diverse de
produse, in special a celor solicitate in clasa 03
(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, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.
44. Consiliere
cu
privire
la
produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul cosmeticii, îngrijiri de
igienă și frumusețe, saloane de frumusețe,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de cosmetică, servicii de consultanță
privind machiajul oferite online, servicii de
consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în față,
servicii de conturare a sprâncenelor, servicii de
epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de machiaj profesional, servicii de îngrijire a
frumuseții, servicii de întors genele, servicii
de permanent pentru întors genele, servicii de
tatuare a sprâncenelor, servicii de tratamente de
înfrumusețare, în special pentru gene, servicii
de vopsire a genelor, servicii de vopsire a
sprâncenelor, servicii pentru extensii de gene.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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M 2021 07935

04/11/2021
SC OCTYPLAY SRL, STR.
VESELIEI NR. 3-5, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OCTYPLAY
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(531)

Clasificare Viena:
03.09.23; 03.09.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării vorbitoare, jucării modulare, jucării
pentru copii, jucării din lemn, jucării electronice
didactice, jucării de pluș, jucării de lemn, jucării
sub formă de puzzle-uri, jucării prezentate întrun calendar de advent, jocuri de petrecere, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri
de interior cu jetoane, jocuri de acțiune și de
îndemânare, decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune jocuri de
construcție, cărți (jocuri), jocuri de masă, jetoane
pentru jocuri, jocuri de cărți, jetoane pentru
jocuri, jocuri de memorie, jocuri de interpretare
de roluri, jocuri cu interpretare de roluri, kituri
pentru jocuri de construcții, jocuri cu întrebări
și răspunsuri, jocuri de logică de manipulat,
jocuri legate de personaje de ficțiune, seturi de
întrebări pentru jocurile de masă cu tablă.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07936

04/11/2021
FITFOR COM S.R.L.,
STR.SĂSARULUI NR.17, AP.5,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, 430161, MARAMUREȘ,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

───────

RK REZIDENTIAL
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.04.01;
26.11.13
(591) Culori revendicate:negru (Ral 9005),
crem (Ral 1024)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07937

(740)

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

04/11/2021
ASOCIATIA FILMEVENT,
STR. JIULUI NR. 61, SUBSOL,
AP.LOT1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Matinalul de NOAPTE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 16.01.13; 24.17.02
(591) Culori revendicate:roz (Hex #ffb3f7),
mov (Hex #c401c6), (Hex #63015a),
(Hex #440239) , albastru (Hex
#2b6894), (Hex #090c26), galben (Hex
#fff04d), maro (Hex #a1402f)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, 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

de planificare financiară, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară.
38. Emisiuni televizate (transmisii), 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
(divertisment), 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
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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, organizarea 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 (servicii
juridice).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07939

04/11/2021
VIRGIN ENTERPRISES LIMITED,
THE BATTLESHIP BUILDING 179
HARROW ROAD, LONDON W2
6NB, LONDON, LONDON WALL,
MAREA BRITANIE

ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

mousse de curatare faciala, spuma de curatare
faciala, balsam de curatare faciala, lapte de
curatare faciala, ulei de curatare faciala, polish
de curatare faciala si crema hidratanta de
curatare faciala de uz cosmetic, tonic pentru
piele, toner pentru piele, sare de baie si uleiuri
de baie nemedicinale, brulee de baie, crema
de baie, cristale de baie, esenta de baie, lapte
de baie, pudra de baie, unt de corp, crema
de corp, lotiune de corp, crema hidratanta de
corp, pudra de corp, crema de maini, scrub
de maini, balsam de maini, lotiune de maini,
preparate/produse pentru spalarea mainilor,
antiperspirante, deodorante pentru uz personal,
produse depilatoare, produse de dinti, apa
de gura, preparate cosmetice pentru bronzare,
preparate de protectie solara, preparate de
bronzare pentru piele, preparate pentru par,
lotiuni de par, spray-uri pentru par, preparate
nemedicinale pentru ingrijirea pielii, a mainilor,
a scalpului si a corpului, preparate pentru
curatarea pielii, creme si lotiuni pentru piele,
pudre de talc, lacuri de unghii, produse de
indepartare a lacului de unghii, preparate pentru
unghii, unghii artificiale si adezivi pentru acestea,
preparate pentru repararea unghiilor artificiale,
gene artificiale si adezivi pentru acestea,
machiaj, culoare de obraji, corector, culoare de
ochi, tus de ochi, fard de ochi, demachiant
de ochi, fond de ten, rimel, crema hidratanta
colorata, articole parfumate pentru parfumarea
camerelor, tamaie, potpuriuri (arome), parfumuri
de camera.
───────

(540)

VIRGIN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire si alte substante de
spalare, preparate pentru curatare, lustruire,
degresare si abrazive, sapunuri, parfumerie,
uleiuri esentiale, preparate/produse cosmetice,
lotiuni de par, produse pentru ingrijirea
dintilor, preparate pentru scalp, piele si unghii,
sampoane de uz cosmetic, parfumuri, apa
de colonie, ape de toaleta, preparate pentru
barbierit, after-shave, lotiuni dupa barbierit,
crema dupa barbierit, gel dupa barbierit,
spuma dupa barbierit si balsam dupa barbierit,
preparate de toaleta nemedicinale, preparate
anti-imbatranire pentru piele de uz cosmetic,
crema de zi, crema de ochi, crema de noapte,

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07942

04/11/2021
BRILLO INVESTE S.R.L, ŞOS.
FABRICA DE GLUCOZA NR. 9B,
CAMERA 5, ÎN SUPRAFATA DE
13, 47 MP, BL. B, SC. A, ET. 1, AP.
102, SECTORUL 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CSARA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
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35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07943

04/11/2021
EMACOSMETICS S.R.L, STR.
TARNAVENI NR.18-20, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

EM'S COSMETICS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale,
farduri
cosmetice,
masti
cosmetice, spume (cosmetice), săpunuri
cosmetice, produse cosmetice s preparate
cosmetice, cosmetice funcționale, creme
cosmetice,
produse
cosmetice
colorate,
produse cosmetice decorative, hidratante
(produse
cosmetice),
uleiuri
minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
lotiuni solare (cosmetice), cosmetice pentru
bronzare, preparate autobronzante (cosmetice),
creme autobronzante (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), lotiuni autobronzante (cosmetice),
trusa pentru cosmetice, cosmetice pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, preparate emoliente
(cosmetice), preparate hidratante (cosmetice),
anticearcane corectoare (cosmetice), lotiuni
tonice (cosmetice), creme fluide (cosmetice),
cosmetice pentru unghii, cosmetice pentru
buze, baza pentru unghii (cosmetice),
produse cosmetice pentru gene, intaritor

pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii (cosmetice), produse cosmetice pentru
piele, creme de noapte (cosmetice), henna
pentru scopuri cosmetice, produse cosmetice
pentru sprâncene, concentrate hidratante
(produse cosmetice), preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru
slăbire nemedicinale, farduri cosmetice pentru
ochi farduri cosmetice pentru pleoape,
pudre cosmetice pentru fata, rezerve pentru
pudriere (cosmetice), produse cosmetice
pentru animale, masti de piele (cosmetice),
produse
cosmetice
pentru
par,
pudre
compacte (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), geluri cosmetice pentru ochi,
preparate cosmetice pentru bronzat, primer
pentru unghii (cosmetice), creme cosmetice
de mâini, uleiuri cosmetice pentru epiderma,
lotiuni pentru bronzat (cosmetice), creme
cosmetice pentru dus, masti cosmetice cu
nămol, produse pentru bronzare (cosmetice),
cosmetice care conțin panthenol, cosmetice
care conțin cheratina, lotiuni cosmetice
pentru bronzare, creme si lotiuni cosmetice,
lotiuni cosmetice de par lotiuni cosmetice
pentru fata, preparate cosmetice pentru
intarire, creioane cosmetice pentru obraji,
produse cosmetice pentru dus, produse
pentru curatarea fetei (cosmetice), produse
de protecție solara(cosmetice), preparate
pentru protecția solara (cosmetice), creme de
protecție solara(cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice
pentru deschiderea tenului, produse cosmetice
pentru spalarea fetei, produse cosmetice
exfoliante pentru corp, lotiuni tonice pentru
fata (cosmetice), creme pentru fata(produse
cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produs cosmetice pentru uz personal,
uleiuri de protecție solara (cosmetice), lotiuni
cosmetice pentru indepartarea machiajului,
vopsele de corp (produse cosmetice), produse
exfoliante pentru ten (cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, creme
pentru corp (produse cosmetice), șervetele
impregnate cu produse cosmetice, șervetele
impregnate cu lotiuni cosmetice, preparate
cosmetice pentru ingrijirea parului, produse
cosmetice pentru descurcarea parului, uleiuri
pentru protecție solara (cosmetice), sclipici
folosit in scopuri cosmetice, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), ruj cu protecție
solara (cosmetice), șervetele cosmetice umezite
in prealabil, pudra solida pentru pudriere
(cosmetice), lotiuni pentru ingrijirea pielii
(cosmetice), preparate cosmetice pentru
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ingrijirea corpului, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, lotiuni pentru ten (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru piele
uscata, produse cosmetice colorate pentru copii,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
de ingrijire a frumuseții, preparate cosmetice
cu protecție solara, produse cosmetice pentru
ingrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
ingrijirea tenului, preparate cosmetice pentru
fermitatea sânilor, rezerve de cosmetice
pentru dozatoare, luciu pentru buze (produse
cosmetice), produse cosmetice de protectie
a buzelor, produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice), lotiuni hidratante pentru
piele (produse cosmetice), produse cosmetice
sub forma de lapte, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub forma de geluri, creme pentru
ingrijirea pielii (produse cosmetice), șervetele
umede impregnate cu lotiuni cosmetice, produse
cosmetice sub forma de uleiuri, masti cosmetice
de curatare pentru fata, produse de curatare
pentru perii cosmetice, uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub forma
de lotiuni, produse cosmetice sub forma de
pudra, lotiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
forma de creme, preparate cosmetice pentru
inhibarea creșterii parului, preparate cosmetice
care ajuta la slăbit, creme cosmetice pentru fata
si corp, geluri pentru corp si fata (cosmetice),
cosmetice si produse de toaleta nemedicinale,
produse cosmetice pentru ameliorarea calitatii
pielii, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, preparate pentru curatare impregnate
pe discuri cosmetice, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), șervetele pentru
fata imbibate cu produse cosmetice, uleiuri de
ingrijire a pielii (produse cosmetice), preparate
cosmetice de exfoliere pentru fata, preparate
cosmetice pentru baie si pentru dus, produse de
curatare a pielii (produse cosmetice), tampoane
de curatare impregnate cu produse cosmetice,
preparate cosmetice pentru par si pielea
capului, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), cosmetice pentru
vanzare sub forma de kit, dizolvanti pentru
lac de unghii (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru ingrijirea gurii si a dinților,
preparate cosmetice pentru baie (nu de uz
medical), produse cosmetice sub forma de
farduri de pleoape, produse cosmetice sub

forma de fard de obraz, seturi de produse
cosmetice pentru igiena bucala, balsamuri de
buze cu proctie solara (cosmetice), produse de
curatat, cosmetice, pentru ten acneic, produse
cosmetice sub forma de aerosoli pentru ingrijirea
pielii, produse pentru indepartarea lacului de
pe unghii (produse cosmetice), geluri pentru
folosire după expunerea la soare (produse
cosmetice), spray-uri cosmetice pentru ingrijirea
pielii, cu aplicare locala, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
masti pentru inchiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate cosmetice pentru
pielea uscata, pentru femei gravide, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topica pe fata, preparate /
pentru ingrijirea pielii in timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate v cosmetice pentru
ingrijirea pielii după expunerea la razele solare,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
impotriva arsurilor provocate de soare, benzi de
albire pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice).
35. Servicii de agenţii de import-export,
regruparea in avantajul terților a produselor
solicitate la protecţie în clasa 3 (exceptând
transportul), permițând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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M 2021 07944

08/11/2021
FLORIANA TUDORACHE,
BD. DIMITRIE CANTEMIR NR.
18, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

MAGIC SMILE Dental Clinic
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.10
(591) Culori revendicate:mov (Pantone
2738C), albastru (Pantone 2995C), roz
(Pantone 2405C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07945

04/11/2021
STAN ALINA- GABRIELA
PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STRADA GIOACCHINO ROSSINI,
NR.1A, SCARA C, AP.28,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

uscate, brazi proaspeți de Crăciun, flori
proaspete sau uscate pentru decorare, ghirlande
din flori naturale, plante proaspete sau uscate
pentru decorare, flori taiate, coroane din flori
naturale, flori proaspete comestibile.
35. Servicii de comerț online cu amănuntul
si ridicata pentru aranjamente florale, servicii
de comerț cu plante, semințe, flori naturale și
artificiale.
38. Servicii de telecomunicații, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
transmiterea electronică a comenzilor pentru
florari, comunicare prin bloguri online, trimitere,
recepție și retrimitere de mesaje electronice,
trimitere de mesaje prin intermediul unui site
web.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, îmbutelierea, împachetarea și livrarea
bunurilor, livrarea de mărfuri comandate
prin
corespondență,
livrarea
de
flori,
reîncărcarea de distribuitoare automate și
aparate automate, împachetarea cadourilor,
aprovizionarea distribuitoarelor automate.
44. Servicii de aranjare a florilor, servicii de
aranjament floral, servicii de floristică, servicii
de design floral, florării, amenajarea de grădini,
amenajare peisagistică, servicii de design
peisagistic, închiriere de flori și aranjamente
florale, servicii de îngrijire a plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de realizare aranjamente
florale, confecționarea de coroane, cultivarea
plantelor, servicii de pepinieră.
───────

Les Fleures des Reves
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.25
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
auriu, roz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Plante și flori naturale, buchete și
aranjamente din flori naturale, proaspete sau
169

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

M 2021 07946

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

04/11/2021
AGRITEHNICA SERVICE S.R.L.,
COMUNA VALEA SEACĂ,
JUDETUL BACAU, COMUNA
VALEA SEACĂ, BACĂU, ROMANIA

(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
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),
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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, filtrepresă, 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),
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor),
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
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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), maşiniunelte, 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
maşinilor), maşini de clătit, maşini de nituit,
maşini de măturat străzile, autopropulsate,
maşini pentru realizarea drumurilor, maşini
pentru construirea de drumuri, poduri rulante,
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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,
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
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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
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
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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
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
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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. 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,
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 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, 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
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sponsorizări, 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, 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,
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 încărcaredescărcare, 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),
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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
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 siteurilor 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.
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
de echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07947

04/11/2021
S.C. GLOBAL MARKETING ELITE
S.R.L., STR. OITUZ, NR. 44,
BL. J16, SC. A, AP. 2, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720199,
SUCEAVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07948

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

04/11/2021
DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON,
GREATER LONDON, WC2R 2PG,
GLASGOW, MAREA BRITANIE

(540)

BeeFit
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.13.04; 03.13.24
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffcc00), negru (HEX #000000), alb
(HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(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:
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07949

(210)
(151)
(732)

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

04/11/2021
DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON,
GREATER LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

(540)

(540)

(531)

(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.

M 2021 07950

04/11/2021
DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON,
GREATER LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07953

04/11/2021
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STRADA IOSIF
VULCAN NR. 5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

PRIMAVERA ESPLANADA

M 2021 07954

04/11/2021
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

Totul prinde viață
PRIMAVERA ESPLANADA

(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.01; 05.01.05; 05.01.16;
26.11.03; 26.11.09
(591) Culori revendicate:verde, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07955

04/11/2021
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STRADA IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07956

(740)

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
041256, ROMANIA

04/11/2021
VINO RESORT SRL, STRADA
SOARELUI NR.8, JUDEȚ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Totul prinde viață
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
───────

1001 VILLAGE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.03.01; 05.01.16;
26.11.03; 27.07.01
(591) Culori revendicate:verde, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 07.01.08; 26.02.01;
05.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, afișaje, standuri și
indicatoare, nu din metal, adăposturi și paturi
pentru animale, scări și trepte mobile, nu
din metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic.

M 2021 07958

04/11/2021
LINA'S CAKE SRL, STRADA
FLORILOR NR 8, CAMERA 1,
BLOC B8, ETAJ 3, AP. 302, JUDEȚ
ILFOV, STEFANESTI DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

Dolce D'or

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Torturi produse de cofetărie, deserturi
preparate (produse de cofetărie), biscuiți
crocanți, ciocolată, tablete (dulciuri), produse de
cofetărie și înghețate, cozonaci, bomboane cu
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, deserturi pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, specialități de
patiserie.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07959

M 2021 07960

05/11/2021
DRAFT CONSTRUCT SRL,
STR.CONSTANTIN BOBESCU
NR.2C, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI
NR.144, BL.ST2, SC.B, AP.46,
JUDEȚ CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

05/11/2021
BARBUR DUMITRU ANDREI PFA,
STR. MARATORII NR.7, JUDEȚ
CLUJ, DEZMIR, 407039, CLUJ,
ROMANIA

DRAFT
(531)

ATELIER DE BARBUR

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 07.03.11;
26.11.13
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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
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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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07961

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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

05/11/2021
SC TERRAVERDE SRL, STRADA
STADIONULUI NR. 26, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100173,
PRAHOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07962

10/11/2021
CARE ZONE NEW LOOK SRL,
BULEVARDUL BANU MANTA
NR. 31, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Terra Verde
AMBASADORMED

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11; 26.11.03
(591) Culori revendicate:verde
(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).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.07.19
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
f8ae2a), verde (HEX #aacca9)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate în legătură cu serviciile din clasa
44.
44. Servicii
medicale,
inclusiv
medicina
alternativă, îngrijire sanitară și de înfrumusețare
oferite de persoane sau întreprinderi (societăți)
persoanelor, servicii de clinică medicală, servicii
de terapie, sfaturi privind nutriția și dieta, servicii
de centru de sănătate, consiliere în domeniul
sănătății, examinare medicală, medicina muncii,
îngrijire la domiciliu, servicii medicale clinice, în
principal chirurgie estetică și plastică, servicii de
terapie, servicii de telemedicină.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07964

(210)
(151)
(732)

CABINET M. OPROIU, SRL, POPA
SAVU NR. 42, AP. 1, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI, 031254,
ROMANIA

(540)

05/11/2021
HELIANTHUS SNACKS SRL,
STR. VIILOR NR. 2, OFFICE 1,
SAT DRAGOMIRESTI-DEAL, JUD.
ILFOV, COMUNA DRAGOMIRESTIVALE, 077096, ILFOV, ROMANIA

M 2021 07965

05/11/2021
CPG TEHALARM 2020 S.R.L.,
STR. PROFESOR APOSTU ANA
NR. 12, SAT MALU ALB, JUDEȚ
GALAȚI, COMUNA DRĂGĂNEȘTI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

RIO
(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, fructe procesate, arahide preparate,
fistic preparat, caju preparat, migdale preparate,
alune preparate, alune de padure preparate,
seminte preparate, seminte de floarea soarelui
preparate, semințe comestibile, semințe de
floarea soarelui comestibile
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, gheaţă,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), condimente,
gumă de mestecat.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.

CPG TEHALARM 2020
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 01.01.01;
24.01.05
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță pentru protecția
bunurilor și indivizilor, consultanță în domeniul
pazei.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07966

05/11/2021
DURARTE SRL, STR. LIVEZII NR.
50, BL. 72, AP. 6, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

CROSSMARK

───────

05/11/2021
DUMITRU-ADRIAN RUJA, STR.
PRISACA DORNEI NR.8M,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

GLOBAL
INVESTMENT GROUP

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte

M 2021 07967

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 07.01.24
(591) Culori revendicate:bleumarin, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07968

(740)

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

05/11/2021
CĂTĂLIN DODU, STR. G-RAL ION
DRAGALINA NR. 2A, JUD. GALAŢI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07969

05/11/2021
CARRE LINE TEXTIL SRL, STR.
NICOLAE ILIESU NR. 5, AP. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300730,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

A.A.R.D.-C.A.R.
UNIREA TECUCI U
CARRÉ

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

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Uniforme.

───────

187

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

M 2021 07970

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

05/11/2021
ESSENA AGRO SRL, STR.
ZBOINA NEAGRĂ NR. 7, BL. 116,
SC. 1, ET. 3, AP. 19, SECTOR 6,
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
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu, portocaliu, negru, alb
(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
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 siteurilor 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
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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
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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07971

(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

05/11/2021
TURKISH DELIGHT SRL, BD.
1 MAI NR. 1, BL. H9, PARTER,
JUD. CONSTANŢA , CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GOLD PATISERIE-COFETARIE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1005734 din data 25.02.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: PATISERIE-COFETARIE.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie, amestecuri de
patiserie, specialități de patiserie, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
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umplute cu fructe, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie cu
înghețată, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie din ciocolată.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07973

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IASI,
700730, IAȘI, ROMANIA

05/11/2021
MĂMUCA BUCOVINA SRL, BD.
ALEXANDRU CEL BUN NR. 19, BL.
B3, SC. B, ET. 6, AP. 24, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Tătuca
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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
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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.

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
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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

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
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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),
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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.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07974

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021527, ROMANIA

(540)

EVOMEC PST
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice si medicale de
uz veterinar, medicamente de uz veterinar,
preparate anti-parazitare de uz veterinar,
preparate chimico-farmaceutice pentru scopuri
veterinare, preparate pentru tratamentul
parazitozelor, germicide, paraziticide, vermifuge.
───────

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

CRIS-TIM ULTIMA
BARIERĂ DE PROTECȚIE
PROASPĂT SIGUR
(531)

05/11/2021
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA, STR. PRINCIPALA NR. 944,
JUDETUL PRAHOVA, FILIPEŞTII
DE PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

05/11/2021
CRIS-TIM COMPANIE DE FAMILIE
SRL, STR. GARII, NR. 661,
JUDETUL PRAHOVA, FILIPESTII
DE PADURE, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07976

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 25.01.19;
14.05.23
(591) Culori revendicate:rosu, verde, alb,
negru, verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, carne și produse din
carne, 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 preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, amestecuri pentru supe, antreuri pe bază
de legume, batoane nutritive pe bază de soia,
batoane pe bază de nuci și semințe, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, produse lactate tartinabile, paste de
carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, antreuri preparate
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constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, musaca cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate
cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat, cărnuri gătite, carne procesată,
jambon, înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză alba, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
brânzeturi, brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, unt, lapte, margarină, brânză prelucrată,
iaurt.
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, batoane de cereale și batoane
energizante, aperitive (tartine), specialități de
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie pe bază
de arahide, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru

produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor, sosuri, amestecuri de condimente,
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de brutărie, deserturi preparate (produse de
cofetărie).
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07977

05/11/2021
WURST LAND SRL, B-DUL
PANDURILOR NR.44, AP.37, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREŞ, 540554,
MUREȘ, ROMANIA

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(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,

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
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07978

05/11/2021
WURST LAND SRL, B-DUL
PANDURILOR NR.44, AP.37, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540554,
MUREȘ, ROMANIA

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Wurstger
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06

(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
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07979

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/11/2021
BUSINESS CONTINUITY
CONSULTING SRL, STR.
CARPATILOR NR. 4A, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

EMTRONICS Solutions
for the future
(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.01; 26.05.12; 26.04.01;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.09
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(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, magneti, echipament
pentru scufundări, materiale înregistrate,
hardware ethernet, hardware pentru calculator,
componente hardware pentru calculatoare,
microcipuri (hardware pentru calculatoare),
hardware pentru rețele de calculatoare,
dispozitive periferice de calculator, software,
aplicații software, software antispyware,
software de securitate, software pentru
securitatea rețelelor și dispozitivelor, sisteme
electronice de securitate pentru rețele casnice,
sisteme de inteligență artificială, software de
inteligență artificială, software de inteligență
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artificială pentru supraveghere, dispozitive de
acţionare, electrice, dispozitive cu memorie
utilizate cu aparatele de procesare de date,
dispozitive de avertizare (altele decât pentru
vehicule), antene, rețele de arie largă (wan),
componente hardware pentru vpn (rețele private
virtuale), componente hardware pentru wan
(rețea zonă extinsă), rutere pentru rețea de
arie largă (wan), hardware pentru lan (rețea
locală de operare), decodoare, convertoare
analogice, compresoare de semnal, codoare
optice, dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), emițătoare optice, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, emițătoare, echipamente
de transmisie și recepție fără fir, hardware de
calculator pentru accesare și transmisie de date
la distanță, instrumente de transmisie fără fir de
înaltă frecvență, rețele de transmisie de date,
unități de transmisie a semnalului cu comenzi
multiple, dispozitive pentru transmisie de date,
aparate de transmisie optică digitală, aparate de
transmisie în rețea, emițătoare (telecomunicații),
transmițătoare (telecomunicații), comutatoare de
telecomunicații, software antivirus descărcabil
pentru calculatoare, software descărcabil
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
instrumente de monitorizare, hardware pentru
server de acces la rețea, aparatură de transmisie
prin satelit, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software descărcabil
pentru învățare automată, software descărcabil
pentru realitate virtuală și augmentată.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07980

05/11/2021
SALOFARM SRL, STR. 9 MAI NR.
25, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(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

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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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)
(151)
(732)

M 2021 07981

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

05/11/2021
SALOFARM SRL, STR. 9 MAI NR.
25, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

mattca
(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 26.11.02;
26.11.12; 03.13.24
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(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
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
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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
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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07982

(210)
(151)
(732)

05/11/2021
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

TACTICAL PARK
(531)

05/11/2021
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

VELTA

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.13
(591) Culori revendicate:alb, maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
41. Instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.
───────

M 2021 07983

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.15.15
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale.

M 2021 07984

06/11/2021
RONNA THE BRAND SRL, STR.
EUFROSINA POPESCU NR.
61, BL. L3, SC. A, AP. 13, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

RONNA

(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice, produse cosmetice.
25. Îmbrăcăminte, costume de baie.
───────

(540)

M 2021 07988

12/11/2021
EVA VISUAL STUDIO SRL, STR.
GEORGE VALENTIN BIBESCU
NR. 10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013941, ROMANIA

DENT PLAZA
(511)

07/11/2021
ALLBUN E-COMMERCE SRL,
STR. NICOLAE LABIS NR. 1, BL.
4, SC. 4, AP. 98, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

Allbun

(531)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07990

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea vânzărilor, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,

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, mănu
și de scafandru, aparate de respirat sub apă
pentru înot subacvatic, extinctoare.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07991

(531)

07/11/2021
RAPIDUS ONLINE S.R.L., STR.
OCOLULUI NR. 14, AP. 1, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020624,
ROMANIA

Clasificare Viena:
27.05.17; 05.07.06; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de imbracaminte.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07993

(740)

SC APPELLO BRANDS SRL , STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

Rapidus
(531)

Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07992

07/11/2021
RAPIDUS ONLINE S.R.L, STR
OCOLULUI, NR 14, APT 1
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

NK Nukka`s Fashion

08/11/2021
TÜNVERAI TECH SRL,
STR.ALBINELOR, NR 2,AP 4/LL,
ORAS:ODORHEIUL SECUIESC,
JUDET HARGHITA, HARGHITA,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

mrFoc
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Cutii pentru tacâmuri, seturi de tacâmuri,
cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri din metale
prețioase, tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, tocătoare de carne (satâre),
tocătoare, neelectrice, pentru usturoi, mașini de
tocat, acționate manual, tocătoare de legume
(unelte manuale), tocătoare de carne (unelte
manuale).
11. Arzătoare de gaz, arzătoare, arzătoare
cu gaz, arzătoare pe combustibil solid, arză
toare fixe pentru preîncălzire, arzătoare fixe
pentru încălzire, arzătoare portabile pe gaz,
arzătoare, boilere și încălzitoare, arzătoare
pentru instalații de încălzit, arzătoare fixe
folosite după încălzire, arzătoare fixe cu aer
comprimat, dispozitive de comandă pentru
arzătoare, capace pentru arzătoare de plite,
arzătoare pe gaz de uz industrial, capace
de arzătoare pentru plite pe gaz, arzătoare
fixe folosite la punctele de conectare prin
fuziune, dispozitive de reglare care constituie
componente ale arză toarelor cu gaz, dispozitive
de reglare care constituie componente ale
arzătoarelor cu combustibil, aparate pentru gătit,
instalații pentru gătit, filtre reglabile de grăsime
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cu deflectoare căptușite (piese pentru hote de
mașini de gătit), echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
hote de extracție a aerului folosite împreună
cu mașinile de gătit, mașini electrice de gătit
sub presiune cu autoclave de uz casnic, plite
de gătit pe bază de ulei (de uz casnic), plite
de gătit japoneze cu cărbune, de uz casnic
(shichirin), aprinzătoare cu impuls pentru mașini
de gătit cu gaz, mașini de gătit sub presiune
de uz casnic (electrice), mașini de gătit (de tipul
cuptoarelor, plitelor etc.), cuptoare de gătit cu
gaz (de uz casnic), incălzitoare non electrice
pentru gătit, de uz casnic, hote pentru extragerea
vaporilor pentru aparate de gătit, cuptoare ce
utilizează câmpurile de radiofrecvență pentru
gătit, grătare pentru gătit alimentate cu energie
solară, plite electrice de gătit, de uz casnic,
mașini de bucătărie (pe gaz) pentru gătit, vase de
gătit electrice pentru scopuri industriale, aparate
electrice de gătit de uz casnic, grătare alimentate
cu gaz (aparate de gătit), cuptoare electrice de
gătit, de uz casnic, mașini electrice de gătit
la temperaturi mici, mașini de gătit cu gaz și
electrice, sobe de gătit cu recipiente pentru gaz,
mașini de gătit cu suprafețe emailate vitroase,
mașini electrice de gătit tăiței ramen, aparate
electrice de gătit cu aburi, aparate generatoare
de fum pentru gătit, oale de gătit sub presiune,
electrice, aparate electrice de gătit în vid, hote
aspirante pentru mașini de gătit, plăci circulare
de încălzire pentru gătit, aparate lectrice pentru
gătit cu aburi, oale cu abur electrice pentru gătit,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
cuptoare de gătit de uz omercial, aparate pentru
gătit în aer liber, seturi de fondue (aparate de
gătit), cuptoare pentru gătit de uz casnic, frigări
(componente ale aparatelor de gătit), aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, generatoare de
fum pentru gătit, mașini de gătit pe gaz, mașini
de gătit cu gaz, aparate de gătit cu gaz, grătare
electrice (aparate pentru gătit), aparate de gătit
pentru bucătărie, aparate de gă tit cu gaz
prevăzute cu grătare pentru gătit, dispozitive de
gătit cu fum, aparate de gătit cu abur, aparate
cu gaz pentru gătit, aparate pentru gătit cu
gaz, gătit (aparate și instalații de găti, aparate
și instalații de gătit, mașini industriale de gătit
orez, aparate de gătit cu grătare, cuptoare cu
microunde pentru gătit, mașini electrice de gătit
orez, oale de gătit, electrice, oale pentru gătit
electrice, grătare (aparate de gătit), cuptoare
electrice de gătit, mașini de gătit electrice, mașini
electrice de gătit, grătare (aparate pentru gătit),
mașini de gătit multifuncționale, aparate electrice
de gătit, instalații industriale de gătit, plăci de
gătit electrice, autoclave, electrice, pentru gătit,

cuptoare industriale pentru gătit, oale electrice
de gătit, oale de gătit electrice, mașini de gătit
orez, mașini pentru gătit kebab, plite de gătit
încastrate, plite de gătit multiple, ustensile de
gătit electrice, tigăi de gătit electrice, grătare
pentru gătit, cuptoare pentru gătit, plite de gătit,
mașini de gătit, sobe pentru gătit, ansambluri de
gătit, plite pentru gătit, plite, plite combinate, plite
încorporate, plite domestice, plite electrice, plite
cu gaz, plite pentru gătire, plite cu inducție, plite
pentru uz casnic, plite pentru a găti, plite electrice
pentru grătare, plite electrice cu inducție, plite
electrice pentru încălzirea mâncării, plite cu gaz
cu flăcări tip panglică, plăci ceramice
comercializate ca piese pentru plite, plite cu
inducție electromagnetică (de uz casnic), plite cu
inducție electromagnetică de uz industrial, plite
cu gaz cu flăcări în formă rotativă.
21. Ustensile de bucătărie, recipiente pentru
bucătărie , forme pentru bucătărie, forme de
bucătărie, bureți pentru bucătărie, hote de
bucătărie, vase de bucătărie, vase pentru
bucătărie , ustensile de bucătărie , șervete de
bucătărie, grătare neelectrice pentru bucătărie,
broșete (ustensile de bucătărie), șpacluri
(ustensile de bucătărie), mixere neelectrice de
bucătărie, tăvi turnante (pentru bucătărie), bureți
abrazivi pentru bucătărie, teluri de bucătărie
(neelectrice), set recipiente de bucătărie, spatule
(ustensile de bucătărie), forme (ustensile
de bucătărie), suporturi pentru ustensile de
bucătărie, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, produse
din ceramică pentru bucătărie, recipiente pentru
menaj sau bucătărie, linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), mojare pentru utilizare în
bucătărie, pisăloage pentru utilizare în bucătărie,
bucătărie,
suporturi pentru hârtie de
distribuitoare de hârtie de bucătărie, suporturi
pentru hârtia de bucătărie, ustensile de
bucătărie din silicon, ustensile casnice și de
bucătărie, spatule pentru utilizare în bucătărie,
grătare (ustensile de bucătărie neelectrice),
dozatoare de aluat pentru bucătărie, tăvi de
decongelare pentru bucătărie, coșuri din
sârmă (ustensile de bucătărie), ustensile de
bucătărie pentru pregătirea grătarului, prese de
usturoi (ustensile de bucătărie), separatoare
de ouă (ustensile de bucătărie), produse de
fragezire (ustensile de bucătărie), dispozitive
de măcinat de bucătărie, neelectrice, oale cu
presiune (vase de bucătărie), forme din
aluminiu (ustensile de bucătărie), linguri de
amestecat (ustensile de bucătărie), seturi
portabile de bucătărie pentru excursii, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, polonice de
bucătărie cu fund plat, linguri de spumă
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instrumente neelectrice pentru bucătărie),
discuri abrazive pentru utilizare în bucătărie
(curățare), articole de bucătărie pentru
controlarea curgerii lichidelor, borcane de
bucătărie (nu din metale prețioase), instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
prese de tortilla, neelectrice (ustensile de
bucătărie), utensile de bucătărie, nu din metale
prețioase, polonice (ustensile de menaj sau de
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, pentru
bucătărie, linguri pentru gătit și servit
(ustensile de bucatarie), capace de uz
universal pentru recipiente
de
bucătărie,
bureți abrazivi de ucătărie sau de uz casnic,
aparate de zdrobit pentru utilizare în
bucătărie, neelectrice, palate de amestecare
neelectrice pentru utilizare în bucătărie,
ustensile
de
bucătărie,
cu
excepția
furculițelor, cuț itelor și
lingurilor, tăvi de
tacâmuri, servicii de masă din porțelan chinezesc
(excluzând tacâmurile), ceaune de fontă, ibrice
japoneze din fontă, non-electrice (tetsubin),
vase, vase întinse, vase ignifuge, vase adânci,
vase ramekin, vase pentru condimente, vase
pentru gratinare, vase pentru sos, vase din lut,
capace pentru
vase,
vase
pentru
amestecare, bureți pentru vase, vase de
ceramică, vase pentru cuptor, vase din
ceramică, vase pot pourri, vase pentru muștar,
picurătoare pentru vase, vase pentru prăjit,
vase pentru unt, vase pentru copt,
vase
pentru sufleu, vase de lut, vase de bijuterii,
vase pentru servit, vase pentru păstrarea
usturoiului, boluri din plastic (vase), vase
pentru scurs salata, lavete de spălat vase,
vase pentru tajine, neelectrice, suporturi pentru
uscarea vaselor, vase domestice termoizolate
din porțelan, vase pentru cuptoare cu microunde,
vase pentru gătit din aluminiu, vase domestice
termoizolante de sticlă, vase din cositor pentru
brutărie, vase din sticlă pentru fructe, vase
pentru copt din aluminiu, vase pentru copt
din ceramică, vase de copt din porțelan,
vase pentru copt din sticlă, vase de așezat
în mijlocul meselor, capace izolante pentru
farfurii și vase, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, vase de metal
pentru preparat înghețată si băuturi reci, vase
de făcut floricele de porumb la cuptor cu
microunde, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, vase pentru copt la cuptor și servit
la masă, vase neelectrice pentru prepararea
alimentelor în baie de aburi, vase non-electrice
pentru servirea cafelei, din metale prețioase,
suporturi pentru așezat vasele fierbinți pe masă,
veselă, caserole (veselă), servicii (veselă),

platouri (veselă), veselă pentru servit,
suporturi pentruveselă, veselă din ceramică,
veselă pentru picnic, veselă din sticlă, servicii
de ceai (veselă), farfurii din plastic (veselă),
servicii de cafea (veselă), servicii pentru picnic
(veselă), pahare (veselă de băut), veselă
(ustensile de uz casnic), veselă, nu din metale
prețioase, pahare fără picior (veselă pentru
băut), veselă, altele decât cuțite, furculițe și
linguri, veselă, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, tocătoare, plăci de tocat, tocătoare pentru
brânză, suporturi pentru tocătoare, tocătoare
din lemn (ustensile), mașini de tocat carne
neelectrice, articole pentru gătit și pentru servit
masa, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
săculețe pentru gătit, altele decât pentru
cuptorul cu microunde, oale de gătit pentru
utilizare în cuptoare cu microunde, linguri plate
pentru orez gătit, în stil japonez (shamoji), pungi
de pânză de tifon folosite la gătit, linguri în
stil japonez pentru orez gătit (shamoji), spatule
pentru orez (linguri pentru servit orez gătit),
oale și tigăi pentru gătit (non-electrice), broșete
pentru a fi utilizate la gătit, proțapuri (altele
decât piesele aparatelor de gătit), aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, aale de gătit sub
presiune, neelectrice, borcane pentru grăsime
de gătit, goale, vase non-electrice de gătit orez,
vase de gătit din hârtie, aparate pentru gătit
cușcus, neelectrice, aparate de gătit sub vid,
tigăi non-electrice de gătit, gamele (recipiente
pentru gătit orez), linguri pentru gătit și servit,
oale de gătit sub presiune, coșuri pentru gătit
cu aburi, autoclave, neelectrice, pentru gătit,
grătare (ustensile pentru gătit), tigăi întinse
pentru gătit, broșete (aparate pentru gătit),
ustensile de gătit, neelectrice, oale de gătit,
forme pentru gătit.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuțite de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit.
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37. Ascuțire de cuțite de bucătărie, instalare de
dulapuri de bucătărie, reparații de mobilier de
bucătărie, instalare de aparate de bucătărie,
instalare de echipament de bucătărie, reparare
de vase adânci (de bucătărie), întreținere,
service și reparare de aparate de menaj și
de bucătărie, întreținere și reparații pentru
arzătoare, reglarea arzătoarelor pe combustibil
lichid, furnizare de informații privind repararea
sau întreț inerea arzătoarelor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instalații electrice de gătit, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de aparate și instalații non-electrice de gătit,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații de gătit,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea oalelor și cratițelor de gătit, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de gătit
non-electrice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de gătit,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit electrice, reparații sau întreținere de aparate
de gătit de uz industrial, reparare sau întreținere
de aparate și instalații de gătit, reparații de
plite non-electrice pentru gătit, întreținere de
plite non-electrice pentru gătit, reparare sau
întreținere de aparate de gătit, instalare de
aparate de gătit comerciale, reparare de aparate
de gătit, instalare de aparate de gătit.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07994

(740)

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

08/11/2021
ASOCIATIA PRIETENILOR
CAMINO DE SANTIAGO, SOS.
STEFAN CEL MARE NR. 24, BL.
24B, SC. B, AP. 59, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Camino de România
(531)

Clasificare Viena:
02.01.03; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.10;
29.01.02; 29.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Agende, albume foto și albume pentru
colecționari, arte vizuale tipărite, broșuri,
produse de imprimerie, fotografii (tiparite),
ziare, reviste (publicații periodice), publicații
promoționale, publicații educative, cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, ghiduri (manuale), hărți
de traseu, albume, cărți promoționale (albume de
fotografii).
39. Servicii de ghid turistic (transport),
organizare de circuite turistice cu ghid,
organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid (transport),
servicii de vizitare a obiectivelor turistice, ghid
turistic și excursii, servicii de organizare și
ghidaj pentru circuite și vizite turistice, servicii de
turism pentru organizarea calatoriilor, servicii de
informații turistice, organizare de rute turistice,
organizare de circuite turistice, organizarea de
rute turistice (transport), furnizare de informații
de călătorie pentru turiști, furnizare de indicații
rutiere pentru scopuri turistice, furnizare de
informații pe internet despre călătorii turistice.
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41. Organizare de tururi ghidate, servicii pentru

publicarea de ghiduri, organizare de tururi
educative cu ghid, servicii pentru publicarea
de ghiduri de călătorie, organizare de tururi
ghidate cu scop educativ, organizare de
tururi cu ghid cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste
online, pentru uzul călătorilor, nedescărcabile,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
educație, divertisment și sport, realizarea de
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, instruire prin intermediul
radiodifuziunii, prezentare de programe de radio,
producții de film, televiziune și radio, producție
de programe tv, prezentare de programe de
televiziune, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, educație și instruire.
43. Organizare de cazare pentru turiști, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, asigurarea de hrană
și băuturi, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de restaurante
(servirea mesei).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07997

(740)

ALECU BOGDAN, STR L PATRASCU
2, ORAS BACAU, JUDET BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

08/11/2021
OLIMAR DENTISTES, B DUL
DACIA 57 BLOC 38-40, SC 1, AP
3, JUDET DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.25; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.11
(591) Culori revendicate:verde , albastru ,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Sevicii oferite de un cabinet stomatologic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

08/11/2021
SINCRON EXPERT SRL, STR.
GHEORGHE DOJA NR. 49-51,
DEMISOL-PARTER, JUDEȚ
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

ADAGIO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, fructe și legume conservate,
uscate, gemuri, compoturi, produse lactate.
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, paste, preparate din
cereale.
35. Administrarea afacerilor, servicii oferite de
magazine de vânzare cu amănuntul, cu ridicata,
și vânzare prin poștă sau prin mijloace
electronice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Clinica Dr. M Creatorii
unui zambet sanatos

M 2021 07998

M 2021 07999

08/11/2021
SINCRON EXPERT SRL, STR.
GHEORGHE DOJA NR. 49-51,
DEMISOL-PARTER, JUDEȚ
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

ANDANTE
(511)

209
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29. Carne, pește, fructe și legume conservate,

uscate, gemuri, compoturi, produse lactate.
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, paste, preparate din
cereale.
35. Administrarea afacerilor, servicii oferite de
magazine de vânzare cu amănuntul, cu ridicata,
și vânzare prin poștă sau prin mijloace
electronice.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08005

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 08000

08/11/2021
P.M. PROJECT QUALITY WORLD
SRL, STRADA STUDIOULUI
NR.18, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061034, ROMANIA

Pizza Blitz
(511)

P.M.A
(511)

08/11/2021
EURO CONSTRUCT TRADING
98 SRL, STR. RAZOARE NR 32,
ET 4, LOT 12, LOT 13, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Piese
și
accesorii
pentru
aparate
de comunicații respectiv: carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru calculatoarele tabletă, becuri pentru bliț,
căști pentru comunicare la distanță, mouse,
mouse pad-uri/suporturi pentru mouse, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
huse pentru telefoane, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane mobile, căști
pentru telefoane inteligente, căști in-ear, căști
pentru telefoane, căști audio, căști stereo, cutii
pentru căști, baterii pentru telefoane, adaptoare
pentru telefoane, etuiuri pentru telefoane mobile,
cabluri de extensie pentru telefon, cabluri de
conectare pentru telefon, conectoare pentru
telefoane.
35. Servicii de comert online pentru accesorii
telefon.

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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08006

08/11/2021
REDFRUCT SRL, COM. ACATARI
NR 87 C, JUD. MURES, ACATARI,
MUREȘ, ROMANIA

NATURE'S JUICE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08007

08/11/2021
POPESCU DRAGOŞ, STR.
VĂILOR NR. 8D, ET. 3, AP.
21-22, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
Mihăiţă Ionuţ - Andrei, CALEA
CĂLĂRAŞI NR. 179, BL. 49,
SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Farmvio - Direct din ferme
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, 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), servicii de 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, 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 agenţie de informaţii comerciale, 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, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, 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 lobby
commercial, 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, 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, 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),
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 preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul pentru
lucrările de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08009

(740)

CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, COL. CORNELIU
POPEIA NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051802, ROMANIA

08/11/2021
DANIEL SIRBU, BD. IULIU MANIU
NR. 116 - 126, BL. 21, SC. 3, ET. 3,
AP. 93, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
61114, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08010

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51, SCARA
A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
51, SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040171,
ROMANIA

(540)

08/11/2021
SOFPREST PROTECT SERVICE
SRL, STR. REPUBLICII NR. 32,
BL. 15 F, SC. A, ET. 3, AP. 7, JUD.
PRAHOVA, CÂMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

RELY REALTY
SPS SOFPREST
PROTECT SERVICE

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24; 29.01.04;
29.01.08
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue 072), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de brokeraj imobiliar,
evaluări de proprietăți imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, consultanță imobiliară, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, servicii ale
agenților imobiliari, agenție imobiliară.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.01;
26.01.05; 01.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08011

(740)

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

08/11/2021
DAN MARANDUC, STR.
PLATANILOR NR. 7, SC. B, ET. 2,
AP. 9, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ETHIC
(531)

Clasificare Viena:
03.03.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Burgeri din legume, produse din legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, dulcețuri, fructe preparate,
pastă de fructe, cremă de fructe, piureuri de
fructe, fructe conservate, conserve de fructe,
fructe în conservă, fructe feliate, la conservă,
fructe la borcan, jeleuri de fructe, legume
procesate, legume conservate, conserve de
legume, jeleuri de legume, jeleuri, dulcețuri,
paste de fructe și legume, gemuri, gemuri din
fructe, marmelada din fructe, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, legume
conservate (în ulei), legume congelate, legume
gătite, legume uscate, legume sărate, legume
în saramură, conserve cu legume, chipsuri
de legume, mâncăruri cu legume preparate,
produse tartinabile pe bază de legume, fructe
deshidratate, fructe, gătite, fructe congelate,
fructe uscate, cipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, jeleuri comestibile, compoturi, paste
de fructe și legume, mâncăruri preparate din

înlocuitori de pește, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, supe de legume,
salate de legume, antreuri pe bază de legume,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi
comestibile, înlocuitori de carne, înlocuitori de
brânză, înlocuitori de ouă, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de carne de pasăre, înlocuitori de lapte
pe bază de plante, înlocuitori de carne pe bază
de legume, carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate.
30. Alimente semipreparate și snack-uri,
sandvișuri, hot dog (sandvișuri), sandvișuri
care conțin hamburgeri, sosuri (condimente),
sandvișuri cu legume, sandvișuri încălzite la
grill, lipie, hamburgeri (sandvișuri), sandvișuri
care conțin salată, produse de brutărie,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, lipii pentru sandvișuri (pâine),
patiserie, produse de cofetărie, prăjituri, 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,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
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), produse
de patiserie din legume și carne, produse
de patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de
turtă dulce, napolitane, clătite, torturi vegane,
înghețată vegană.
39. Transport, livrare de alimente, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de fast-fooduri, servicii de restaurante fastfood, servicii de fast food la pachet,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
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oaspeți în restaurante, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08012

08/11/2021
DAN-ALEXANDRU MARIAN, STR.
DONATH, NR.11, BL.M4, AP.14,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400301, CLUJ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 26.01.03; 05.01.12; 02.09.14;
27.05.01
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
verde, rosu, visiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Ulei de palmier de uz alimentar, ulei de miez
de palmier de uz alimentar.
35. Servicii de comert online cu ridicata si
amanuntul, servicii de agentii de import-export a
uleiurilor de palmier.
───────

ENGINEERING RECIPES
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08015

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08013

08/11/2021
SC VOIL SHIPPING S.R.L, STR.
STEFAN CEL MARE (PIETONAL),
PARTER || , BLOC 11, AP.4,
JUDETUL NEAMT, ROMAN,
NEAMȚ, ROMANIA

08/11/2021
MELINDA ERZSE, STR. UZINEI
NR. 1 ET. 4 AP.14, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA
KINGA-DÓRA BOITOR, STR.
HERMANN OBERTH NR. 2 SC.
B AP. 15, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)

K&M
(531)

Cintuța Palm

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Organizare de prezentări în scop comercial,
servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi,
servicii publicitare pentru cărți, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, publicitate în domeniul turismului și
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călătoriilor, servicii de vânzare cu amănuntul
si ridicata în legătură cu piese si accesorii
auto pentru vehicule, servicii de vânzare cu
amănuntul si ridicata în legătură cu ornamente
pentru casa si gradina, servicii de vânzare cu
amănuntul si ridicata în legătură cu articole din
metale pretioase, ornamente din sau placate
cu metale pretioase si semipretioase, servicii
de vânzare cu amănuntul si ridicata în legătură
cu inele, lanturi, bijuterii, ceasuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la carti, reviste, ziare sau benzi desenate,
regruparea în avantajul terților a unei game
variante de materiale educative pentru învățarea
limbilor străine, ornamente pentru casa si
gradina, inele, lanturi, bijuterii, ceasuri, piese
si accesorii auto pentru vehicule (exceptand
transportul lor), 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 siteurilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amanuntul si/sau
cu ridicata, servicii de vanzare cu amanuntul,
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, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, servicii de intermediere comercială,
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 agentii de
import-export.
39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de ghizi de turism, servicii de turism, servicii
de organizare de excursii pentru turiști, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii (transport).
41. Furnizare de școli și cursuri de limbi
străine, furnizare de cursuri de pregătire
în domeniul limbilor străine, organizare de
cursuri de limbi străine, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, cursuri de
dezvoltare personală, instruire cu privire la
dezvoltarea personală, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de seminarii și

conferințe, organizare de conferințe referitoare
la instruire, organizare de conferințe în
scopuri educaționale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de prezentări cu
scopuri educative, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, organizare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, furnizare
de instalații de joacă pentru copii, furnizare de
spații de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de joacă,
servicii de club de cărți cu furnizarea de
informații cu privire la cărți, servicii de cluburi
(divertisment sau educație), cluburi de plajă
și piscină, servicii educative oferite de cluburi,
prestarea de servicii de divertisment educativ
pentru copii în centre after-school, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare de
materiale educative, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, servicii de informare
cu privire la cărți, organizare de excursii pentru
divertisment.
43. Servicii de grădinițe pentru copii, grădinițe
și centre de supraveghere de zi, servicii de
catering, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare
de cazare temporară în pensiuni, servicii oferite
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, 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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08018

(210)
(151)
(732)

11/11/2021
ASOCIATIA CONSILIUL ROMAN
PUBLICITATE, STR. BUZEȘTI
NR. 61, BL. A6, ETAJ 8, AP. 55,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011013,
ROMANIA

(740)

M 2021 08019

08/11/2021
NORAND SRL, SAT. LIVEZENI
NR. 256C, JUD. MUREȘ, COMUNA
LIVEZENI, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

mimorello
(531)

MARCA ETICĂ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicitate televizată.
───────

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 26.05.01;
26.05.18
(591) Culori revendicate:fucsia, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive descărcabile, publicații
electronice care conțin jocuri descărcabile,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste.
16. Publicații educative tipărite, publicații
imprimate tipărite, cărți pentru copii, caiete de
activități pentru copii, cărți de povești pentru
copii, cărți pentru copii care includ o componentă
audio.
28. Jucării, jucării pentru copii, jucării antistres,
jucării muzicale, jucării electronice, jucării
vorbitoare, jucarii inteligente, jucării din lemn,
jucării electronice didactice, puzzle-uri (jucării),
jucării pentru copii mici, jucării comercializate
la set, jucării din pluș inteligente, jucării, jocuri
și articole de joacă, jocuri, jocuri de societate,
jocuri de manipulare, jocuri electronice educative
pentru copii, jocuri pentru facilitarea dezvoltării
bebelușilor, jocuri de petrecere, jocuri muzicale,
aparate de jocuri electrice educaționale pentru
copii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, cercetare
de piață pentru compilarea de informații
despre cititorii publicațiilor, redactare de texte
publicitare, redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, producție de materiale publicitare,
servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii de agenție literară
constând în negocierea contractelor, regruparea
în avantajul terților de publicații electronice
descărcabile, publicații electronice interactive,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații educative, publicații imprimate, cărți
pentru copii, caiete de activități pentru copii, cărți
de povești pentru copii, cărți pentru copii care
includ o componentă audio, jucării, jucării pentru
copii, jucării antistres, jucării muzicale, jucării
electronice, jucării vorbitoare, jucarii inteligente,
jucării din lemn, jucării electronice didactice,
puzzle-uri (jucării), jucării pentru copii mici, jucării
comercializate la set, jucării din pluș inteligente,
jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri, jocuri de
societate, jocuri de manipulare, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri pentru facilitarea
dezvoltării bebelușilor, jocuri de petrecere,
jocuri muzicale, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii (exceptând transportul
lor), 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, 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, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre publicații electronice
descărcabile, publicații electronice interactive,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații educative, publicații imprimate, cărți

pentru copii, caiete de activități pentru copii, cărți
de povești pentru copii, cărți pentru copii care
includ o componentă audio, jucării, jucării pentru
copii, jucării antistres, jucării muzicale, jucării
electronice, jucării vorbitoare, jucarii inteligente,
jucării din lemn, jucării electronice didactice,
puzzle-uri (jucării), jucării pentru copii mici,
jucării comercializate la set, jucării din pluș
inteligente, jucării, jocuri și articole de joacă,
jocuri, jocuri de societate, jocuri de manipulare,
jocuri electronice educative pentru copii, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri
de petrecere, jocuri muzicale, aparate de
jocuri electrice educaționale pentru copii, servicii
de intermediere comercială, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, servicii de agenții de import-export.
41. Organizare de jocuri educaționale, pregătire
în domeniul afacerilor furnizată prin intermediul
jocurilor, servicii educaționale și de instruire
cu privire la jocuri, publicare și editare de
cărți, publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât cele publicitare, editare de publicații,
publicații de literatură didactică, furnizare de
publicații on-line, împrumut de cărți și publicații
periodice, servicii educaționale pentru copii,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, redactare de texte, altele
decât cele publicitare, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de interpretare și traducere,
publicare de documente, publicare de manuale,
publicare de povești, publicare de ziare,
publicare de jurnale, publicare de texte, 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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08020

(210)
(151)
(732)

08/11/2021
SANVERO HEALTHCARE SRL,
STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP
A, CAM 4, ET 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

M 2021 08022

08/11/2021
DEPOZITUL DE TABLA
INTERNATIONAL SRL, HALCHIU,
DN13, JUDETUL BRASOV,
HALCHIU, 547266, BRAȘOV,
ROMANIA

ARKADA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, garduri și panouri metalice, șipci
metalice, acoperișuri metalice, țigle metalice de
acoperișuri, țigle metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice pentru acoperișuri, materiale
metalice pentru acoperișuri, foi metalice pentru
acoperișuri, table metalice pentru acoperișuri,
table pentru acoperișuri metalice, dolii metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperișuri, panouri metalice izolante pentru
construcții, panouri de acoperire izolante din
metal pentru pereți.
───────

(210)
(151)
(732)

Sanvero Calciu Organic
din alge marine și
stridii + vitamina D3
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.19
(591) Culori revendicate:verde deschis, rosu,
albastru, galben, roz, coral
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente de calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu, suplimente
nutritive care conțin în principal calciu,
comprimate de calciu sub formă de supliment
alimentar.
35. Publicitate.
───────

(540)

M 2021 08023

08/11/2021
DEPOZITUL DE TABLA
INTERNATIONAL SRL, HALCHIU,
DN13, JUDETUL BRASOV,
HALCHIU, 547266, BRAȘOV,
ROMANIA

RUBIKON
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, garduri și panouri metalice, panouri
metalice izolante pentru construcții, acoperișuri
metalice, țigle metalice de acoperișuri,
țigle metalice pentru acoperișuri, panouri
metalice pentru acoperișuri, învelitori metalice
pentru acoperișuri, materiale metalice pentru
acoperișuri, foi metalice pentru acoperișuri,
table metalice pentru acoperișuri, table
pentru acoperișuri metalice, dolii metalice
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pentru acoperișuri, învelitori din metal pentru
acoperișuri, jgheaburi metalice pentru acoperiș,
dolii metalice (construcții).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08025

09/11/2021
PIVOVARY STAROPRAMEN
S.R.O., NÁDRAŽNÍ 43/84, PRAHA
5, CZ-150 00, CEHIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08026

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

09/11/2021
PIVOVARY STAROPRAMEN
S.R.O., NÁDRAŽNÍ 43/84, PRAHA
5, CZ-150 00, CEHIA

(540)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

PRAHA PREMIUM
PILSNER LAGER
INSPIRED BY PRAGUE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, verde deschis,
verde inchis, alb, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri din fructe, siropuri și alte
produse/preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.
───────

PRAHA BY Staropramen
PREMIUM PILSNER LAGER
INSPIRED BY PRAGUE
AS BOLD AS PRAGUE AS
SMOOTH AS PILSNER LAGER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.01.08
(591) Culori revendicate:rosu, verde deschis,
verde inchis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri din fructe, siropuri și alte
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produse/preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08030

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR.CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUDET
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

09/11/2021
ECO LIVING PROJECT, SPLAIUL
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 33,
CAMERA 2, ETAJ 1, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CAMINOTA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.02; 26.11.03; 26.11.05; 29.01.02;
29.01.03
(591) Culori revendicate:Verde, Crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale și elemente pentru clădiri și
construcții, fabricate din nisip, piatră, rocă,
argilă, minerale și beton, conducte și canale
din argilă, argilă refractară, dale din argilă,
plăci de argilă pentru pereți, țigle din
argilă pentru acoperiș, piatră, rocă, argilă și
minerale, argilă, argilă calcinată, suporturi pentru
zidărie de cărămidă (nu din metal), dibluri
nemetalice de fixare folosite la zidării de
cărămidă, cărămida aparentă, cărămidă pentru
șemineuri, cărămidă de placat (nemetalică),
piatră reconstituită, piatră de construcții, țigle

de piatră pentru acoperișuri, împrejumuiri din
piatră pentru șemineuri (mantale și polițe),
materiale de construcții confecționate din fibre
de piatră, materiale de construcție din piatră
naturală, piatră concasată, piatră naturală,
blocuri din piatră naturală, piatră de var sub
formă de pulbere, plăci din piatră naturală,
monumente de piatră, ciment cu zgură și calcar,
pietre calcaroase , materiale hidroizolatoare
(nemetalice), materiale pentru acoperiș, tencuieli
(materiale de construcții), materiale de
construcții nemetalice, zgură (materiale de
construcții), panouri pentru pereți, din materiale
nemetalice, elemente de fațadă din materiale
nemetalice, marmură (materiale de construcții),
gips (materiale de construcție), materiale de
construcții din fibre minerale, placaje de
piatră (materiale de construcții), aglomerate
din resturi lemnoase de la prelucrarea trestiei
de zahăr (materiale de construcție), materiale
aglomerate de pietre, amfiboli utilizați ca
materiale de construcție, granit, monumente
comemorative de granit, argilă pentru olărit,
lianți pentru fabricarea pietrelor, lianți pentru
întreținerea drumurilor, elemente de construcție
prefabricate (nemetalice) pentru asamblare pe
șantier, componente de construcție pentru
fațade din materiale nemetalice, materiale
nemetalice de armare pentru construcție, fațade
pentru construcție (nemetalice), componente de
construcție prefabricate nemetalice, materiale
de construcție, refractare, nemetalice, marmură
de construcție, cărămizi nemetalice pentru
construcție, cuarț utilizat ca material de
construcție, serpentin utilizat ca material de
construcție, tuf utilizat ca material de construcție,
compuși pentru tencuială utilizați în construcții,
compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, publicitate online,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție., servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08033

(740)

S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL. M106,
SC. 4, ETAJ 4, AP. 117, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/11/2021
RALUCA-GEORGIANA TATU,
STR. RÂMNICU VÂLCEA NR.
8, ET. 5, AP. 508, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

24beauty
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vânzarea de cutii de cosmetice
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, prezentare de produse în scop publicitar
sau comercial, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare
de materiale publicitare online, distribuire de
eșantioane, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promoționale
pentru clienți, administrare a programelor de
stimulare și de fidelizare a clienților, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activități
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, marketing de produse, 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, organizarea de prezentări în scopuri
publicitare, promovarea vânzărilor, publicitate
online, publicitate și marketing, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate pentru produse de parfumerie, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice, studii
de marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare, administrare
a conturilor de vânzări, administrare a
evidențelor comerciale, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea vânzărilor, colectare de date
statistice în scopuri comerciale sau pentru
afaceri, colectare de informații comerciale,
consiliere privind achizițiile, controlul stocurilor
cu ajutorul bazelor de date, demonstrație de
vânzare (pentru terți), furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum, și anume cu privire la
cosmetice, gestiunea stocurilor, închirieri de
spațiu publicitar pe internet, informații despre
vânzarea de produse, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare de date, sistematizare
și management, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
de machiaj, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de inventariere
a stocurilor, servicii de lansare de produse,
controlul computerizat a stocurilor, servicii de
relații cu publicul.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08034

09/11/2021
IRINA BUICA, STR. AVIONULUI
NR. 27, BL. 15F, ET.4, AP.16,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, 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
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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08039

09/11/2021
DRAGOS GRUIA, ȘOS.
PANTELIMON NR. 126, BL. 207,
SC. 2, ET. 5, AP. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08040

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

09/11/2021
CURATESCU SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI NR. 3, APART. 3,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CURATESCU
(511)

DINAMIC DELUXE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.06
(591) Culori revendicate:maro (Pantone
147C, Pantone 148 C), crem (Pantone
400C), negru (Pantone BLACK 0961C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.
39. Transport, parcare și depozitare de vehicule,
organizarea transportului, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
ambalarea și depozitarea mărfurilor.
───────

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
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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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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

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
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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.

altele decât uleiurile esențiale, pentru utilizare
în țigări electronice, vaporizatoare cu ingestie
orală pentru fumători, pipe de tutun, muştiucuri
pentru suporturile de ţigări, țigări electronice
și dispozitive pentru utilizare ca alternativă la
țigările tradiționale, cutii pentru țigări electronice,
trabucuri electronice, narghilele electronice, pipe
electronice pentru fumat, vaporizator cu fir
pentru ţigarete electronice şi dispozitive de fumat
electronice, beţişoare de tutun, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
şi piesele lor pentru încălzirea ţigaretelor sau
tutunului pentru eliberarea de aerosol care conţin
nicotină pentru inhalat, huse şi suporturi de
dispozitive electronice de inhalare cu nicotină,
reumpleri pentru dispozitive electronice de
inhalare cu nicotină, fiole, cartuşe şi cartuşe
reîncărcabile pentru dispozitive electronice de
fumat şi pentru ţigări electronice.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08042

09/11/2021
IDUNNE COSMETICS SRL,
CALEA DOROBANȚI, NR. 134-138,
BLOC 11, SCARA B, ETAJ 5, AP.
58, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08043

(740)

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

09/11/2021
VASCAR SA, STR. PODUL ÎNALT
NR. 4, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(540)

(540)

FUMZ Just Vape it !
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Soluții lichide pentru țigările electronice,
țigări electronice, țigări care conţin substituenţi
de tutun, nu pentru scopuri medicale, arome,
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:galben, roșu, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pastramă.
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 vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, regruparea în avantajul terților a
produselor din carne preparate, 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 siteurilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08044

09/11/2021
VIG HEALTH S.R.L., STR.
IZVORUL RECE NR. 3, BL.S14,
SC.A, ET.4, AP.60, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET. 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GETVIG. HEALTH
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.03;
29.01.08
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Furnizare de servicii medicale, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de consultanta legate
de servicii medicale, servicii de furnizare
de informaţii medicale, servicii de informatii
medicale furnizate pe internet, servicii medicale
oferite printr-o reţea de furnizori de servicii
medicale, pe bază contractuală, consultanţă şi
servicii de informaţii despre produse medicale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08045

(210)
(151)
(732)

09/11/2021
EFAIN ONLINE SRL, STR.
NANDRU NR. 42A, CAMERA 4,
ET.1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740)

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

(540)

M 2021 08046

09/11/2021
EGGS CUP, STR. CĂLUȘARILOR
NR.3, BL.25, ET.3, AP.21, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

EGGSCUP EGGS & COFFEE

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.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 11.03.04;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Ouă şi produse din ouă, omlete, omleta
rulata, frittata (omletă italiană), mâncăruri
preparate, alimente semipreparate și gustări
sărate, mâncăruri preparate care conţin (în
principal) ouă, gustări pe bază de cartofi, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de tofu, gustări pe bază de
carne, gustări pe bază de lapte, gustări pe bază
de brânză, gustări pe bază de fructe confiate,
gustări pe bază de fructe uscate.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
pâine, produse de patiserie şi mâncăruri pe
bază de făină, tortilla, clătite, sosuri de gătit,
sosuri, sosuri pentru gustări, gustări din tortilla,
gustări rapide preparate din grâu, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate
din porumb, gustări pe bază de orez, gustări
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pe bază de cereale, gustări pe bază de
multicereale, gustări preparate conțînând în
principal paște, gustări care constau în principal
din pâine, sandvișuri, hamburgeri (sandvișuri),
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu peste, hoț
dog (sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri,
sandvișuri cu crenvurști, sandviș din brânză
topită, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri
care conțin salată, lipii pentru sandvișuri (pâine),
brioșe, brioșe (muffins), brioșe cu fructe,
amestecuri pentru brioșe, brioșe umplute cu
gem.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar, servicii furnizate de coffeeshopuri, servicii de mâncare la pachet, furnizare
de mancaruri si bauturi, in special cafea si
mancaruri pe baza de oua, pregătirea și
furnizarea de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, localuri tip snack-bar,
servicii de restaurant cu sandvișuri, servicii de
restaurant care oferă pregătirea de mâncăruri
gastronomice legate de ouă și inspirate de ouă,
și anume, omlete, sandvișuri cu ouă, antreuri și
garnituri cu ouă, precum și feluri de mâncare
și mâncăruri asortate pentru micul dejun care
evidențiază și folosesc ouă în diferite stiluri
și preparate unice, restaurante cu autoservire,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de restaurante fastfood, servicii
de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08047

09/11/2021
DANTE INTERNATIONAL SA,
STR. VIRTUTII NR. 148, SPAŢIUL
E47, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

eMAG - Black Friday - Ziua cu
cele mai multe reduceri din an
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii descarcabile 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, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online pentru :produse
de toaleta, preparate pentru igiena orala,
parfumuri, preparate de infrumusetare si de
curatare 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

229

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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. 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 siteurilor 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08048

09/11/2021
CONSTANTIN DRAM, STR.
PODIŞULUI NR. 5E, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(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,
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
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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,
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
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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
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,

232

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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,
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).
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08049

(210)
(151)
(732)

M 2021 08050

PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020547,
ROMANIA

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

09/11/2021
PAPITA DISTRIBUTION SRL, ȘOS.
BUCUREȘTI-URZICENI NR. 17,
HALA 6, MAGAZIN 20, AFUMAȚI,
077010, ILFOV, ROMANIA

(540)

09/11/2021
CERTION SRL, ALEEA
ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SPECTRA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru parfumarea camerei,
odorizante,
odorizant
difuzor,
sprayuri
odorizante pentru cameră, rezerve pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră.
───────

MOUSSAY BEACH
CLUB OLIMP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.06; 04.01.03;
22.01.05
(591) Culori revendicate:gri
(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 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.
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,
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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.
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.
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08051

09/11/2021
CERTION SRL, ALEEA
ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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
(591) Culori revendicate:gri
(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 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.
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,
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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.
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.
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08052

09/11/2021
MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.
DEALUL ȚUGULEA NR 13, BL A5,
SC 3, ET 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
ŞTEFANIA LUIZA BUTARU,
STR. PRINCIPALĂ NR. 336,
JUDETUL DAMBOVITA, BEZDEAD,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI, NR.1, BL.94B,
SC.B, AP.76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

CONFORT ZONE LOVE IS
SPOKEN HERE Tashenka
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.12
(591) Culori revendicate:alb, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Articole de îmbrăcăminte pentru câini,
articole vestimentare pentru câini, centuri pentru
câini, costume pentru animale, geci pentru
câini, genți pentru cosmetice (fără conținut),
genți pentru haine, haine de ploaie pentru
câini, hamuri pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, lese pentru animale, lese pentru animale
de companie, lese pentru câini, pături și cuverturi
pentru animale, pelerine pentru animale de
companie, transportoare pentru animale (genți),
zgărzi electronice pentru animale de companie,
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zgărzi pentru animale, zgărzi pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale de companie,
care conțin informații medicale, zgărzi pentru
câini, zgărzi pentru pisici.
20. Adăposturi (custi) și paturi pentru animale,
cuști pentru animale de companie, așternuturi
pentru pisici, case de joacă pentru animale de
companie, căsuțe pentru animale de companie,
coșuri de dormit pentru animale domestice,
nu din metal, coșuri nemetalice de transportat
animale domestice, coșuri pentru câini, coșuri
pentru pisici, cotețe pentru animale, culcușuri
pentru animale, culcușuri pentru animale de
companie, culcușuri pentru animale de interior,
culcușuri portabile pentru animale de companie,
cuști nemetalice pentru transportul animalelor,
cuști pentru animale de companie, cuști pentru
câini, dispozitive în formă de cutii de transportat
animale, dulapuri pentru haine, mobilier pentru
animalele de companie, paturi, paturi pentru
animalele de companie, paturi pentru câini,
paturi portabile, paturi, așternuturi, saltele și
perne, perne pentru animale de companie, perne
pentru căptușit cuști de transportat animale de
companie, perne pentru căptușit cuști pentru
animale de companie, perne umplute, stâlpi de
zgâriat pentru pisici.
35. Administrarea hotelurilor, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetic, servicii de publicitate pentru produse
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru produse cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii

de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii publicitare
pentru hoteluri.
43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii oferite
de pensiuni pentru animale de companie, servicii
de adăpost de animale, servicii de catering
hotelier, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de cazare hotelieră, servicii de îngrijire
pe timpul zilei a animalelor de companie, servicii
de pensiuni pentru animale de companie, servicii
de supraveghere de zi pentru câini, servicii
hoteliere, servicii oferite de pensiuni pentru pisici.
44. Servicii oferite de ferme de animale,
îngrijire de animale de companie, saloane de
îngrijire pentru animale de companie, servicii
de consiliere cu privire la îngrijirea animalelor,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor de companie, servicii de cosmetică,
servicii de igienă și înfrumusețare pentru
animale, servicii de îmbăiere pentru animale
de companie, servicii de înfrumusețare pentru
animale, servicii de îngrijire a animalelor de
companie, servicii de îngrijire a frumuseții pentru
animale, servicii de spitale pentru animale de
companie, servicii de spitalizare pentru animale,
servicii de toaletare pentru câini, servicii de
toaletare pentru pisici, servicii de tuns pentru
câini, servicii de tuns pentru animale, servicii
prestate de saloane de frumusețe pentru animale
de companie, terapie asistată de animale, toaleta
animalelor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

42. Servicii de inginerie pentru construcții civile,
estimarea devizelor în construcții, dezvoltare de
proiecte de construcții.

M 2021 08053

09/11/2021
HENRI MAILLARDET AG,
BAHNHOFSTRASSE 43, ZURICH,
8001, ELVEȚIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08054

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

15/11/2021
ASOCIATIA DRAGOSTE
DESCULTA, STR. MIHAIL
KOGALNICEANU NR. 27A, JUD.
VASLUI, NEGREȘTI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

Dragoste Desculta
(511)

CELLINI RESIDENCES
- SUSTAINABLE
LUXURY LIVING
(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.08
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 871),
verde (Pantone 7483)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, servicii de construcții de clădiri
comerciale, servicii de construcții de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii
de construcții și demolări de clădiri, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de construcții și reparații de clădiri, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de construcții de case pe bază de
comandă, servicii de construcții de locuințe
pe bază de comandă, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, furnizare de informații privind
colectarea de fonduri de binefacere, servicii de
fonduri de binefacere, organizare de finanțări
pentru proiecte umanitare, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de colecte
de binefacere (pentru terți), servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, servicii de
colectare de fonduri de binefacere pentru copiii
defavorizați, servicii filantropice privind donațiile
financiare.
45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile).
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08055

09/11/2021
DRACOLA SRL, BULEVARDUL
PIPERA NR. 141, OXFORD
GARDENS VILA 64, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08056

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

09/11/2021
UNIUNEA DE CONFERINŢE A
BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA
A ŞAPTEA, STR. EROU IANCU
NICOLAE NR. 38-38A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

tin SCHIMBĂ VIEȚI

Draccola
(531)

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
03.07.23; 03.07.24
(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#ee2a24), portocaliu (HEX #f18d2a),
negru (HEX #1a1a1a)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi carbogazoase nealcoolice.
───────

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.06; 26.05.04
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare de planuri de asigurări sociale
pentru angajați, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, furnizare de informații
de afaceri în domeniul mediilor sociale,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, 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, servicii
de abonamente la publicații online, 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.
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41. Emisiuni de radio (programare), producția

de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, furnizare de instalații pentru
emisiuni-concurs, producere de emisiuniconcurs 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, instruire educativă, pregătire
și instruire, coaching pentru viață (instruire),
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, 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,
difuzare de materiale educative, 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, tabere de recreere, cursuri în
cadrul taberelor educative, servicii de tabere de
vară (divertisment), tabere de vară (divertisment
și educație), cursuri de instruire în tabere
educative, 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
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pentru taberele de vacanță, 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, organizare de festivaluri
în scop educativ, 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,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, 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, servicii 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, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, 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, educație religioasă, cursuri de pregătire
pe teme religioase, servicii educative în materie
de dezvoltare religioasă, 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,
coaching pentru viață (instruire), servicii de
pregătire sau educare în domeniul coaching
pentru viață, organizare de concursuri muzicale,
organizarea de concursuri educative, 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, publicare de reviste și cărți, servicii
de publicare de reviste, publicare de cărți
și reviste, publicare multimedia a revistelor,
publicare de reviste electronice, 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 printro rețea online de calculatoare, servicii de
conferințe, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, coordonare de
conferințe de afaceri, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
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,
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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.
43. Servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), furnizare de centre comunitare pentru
adunări și întâlniri sociale, servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de săli de conferințe,
închiriere de mobilier pentru conferințe, furnizare
de spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de aparate de
distribuție de băuturi calde și reci, cu excepția
distribuitoarelor automate, furnizare de informații
cu privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de unități
specializate de asistență socială (servicii de
găzduire temporară), servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de pensiune, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, catering
(servicii de -), servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de catering pentru
săli spații special amenajate pentru expoziții,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de spații pentru
conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare.
45. Servicii juridice referitoare la creantele de
asigurari sociale, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
îndrumare
religioasă,
servicii
religioase,
organizarea reuniunilor religioase, realizare

de ceremonii religioase, servicii de slujbe
religioase evanghelice, efectuare de slujbe
religioase de rugăciuni, furnizare de informații
cu privire la religie, servicii evanghelice,
organizare de întruniri ale familiilor îndoliate
pentru comemorarea morții unei persoane dragi,
furnizare de servicii de suport personal pentru
familiile pacienților care suferă de boli care
le pun în pericol viața, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung, furnizare de servicii de suport personal
pentru pacienții care suferă de cancer și pentru
familiile acestora, furnizare de suport emoțional
pacienților bolnavi de cancer și familiilor
acestora, prin forumuri online interactive, servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii de
asistență legală, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08057

(740)

ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR 1, BL 94B, SC
B, AP 76, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
022511, ROMANIA

09/11/2021
MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.
DEALUL ȚUGULEA NR 13, BL A5,
SC 3, ET 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SIMONA IONELA BUTARU,
STR. PRINCIPALĂ NR. 336, JUD.
DÂMBOVIȚA, BEZDEAD, 025511,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Desculț în iarbă
(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
05.11.11
(591) Culori revendicate:alb, verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, intermediere de contracte de cumpărare
şi vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, promovare de evenimente speciale,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți, servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri,
prin intermediul site-urilor web, coordonarea

promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor,
organizare și coordonare de evenimente pentru
terți, organizare de evenimente, servicii de
comenzi online, servicii pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu, servicii pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
problemele și inițiativele de mediu.
41. Furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, servicii de bibliotecă
mobila, 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 multimedia, publicarea
cărţilor, organizarea expoziţiilor în scop cultural
sau educational, activităţi pentru timpul liber
desfăşurate în scop educativ, cultural, sportiv,
organizarea de evenimente culturale, educative,
sportive, activităţi culturale, furnizare de activităţi
culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizare de demonstraţii în scopuri culturale,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
organizarea de seminarii în materie de
activităţi culturale, organizare de evenimente
de ceremonie, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi seminarii, organizare de expoziţii
educaţionale, organizarea de expoziţii cu scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, servicii educative pentru
adulți referitoare la probleme de mediu, servicii
educative în materie de conservare a naturii,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08059

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cluburi cu restaurante private, 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 cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, 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 restaurante și baruri, sevicii
de baruri care servesc bere.

15/11/2021
OVIDIU COMAROMI, STR.
LAMINOARELE NR. 3, AP. 6,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

UC URBAN cafe by
Ovidiu Comaromi
(531)

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de baruri, servicii de bufete cu
autoservire, servicii de ceainării, 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 bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, servicii de pizzerii, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante specializate în

M 2021 08060

10/11/2021
SAMUEL MICHAEL DOMINIQUE
LE TORRIELLEC, STR. HAGIULUI
14, SECTOR 3, BUCURESTI ,
ROMANIA

Le Petit Paris by Chef Samuel
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Management de restaurant pentru terți,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor.
41. Pregătire în sectorul restaurantelor
(instruire), educație, instruire, activitați sportive și
culturale.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante pentru turiști,
servicii de restaurant washoku, servicii de
restaurant și bar.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial, servicii
de consultanță în materie de tehnologie a
informației, consultanță în domeniul tehnologiei
telecomunicațiilor, în materie de design web,
inginerie, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, audit în
domeniul energiei, expertize tehnice, crearea și
întreținerea site -urilor web pentru terți, design
grafic, planificare urbanistică, efectuare de studii
de proiecte tehnice, consultanță tehnologică,
inchirierea de programe informatice. servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, furnizarea de solutii
digitale, tehnoloogie blockchain.

M 2021 08062

10/11/2021
INTERCORP HOLDINGS S.A.,
STR. SPATAR PREDA BUZESCU
NR. 1A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

IMMO-BLOCK
WHERE EXPENSIVE
BECOMES ACCESSIBLE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25
(591) Culori revendicate:auriu, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, computere și dispozitive periferice
pentru computere, programe de calcul, pachete
de software, pachete de software și software,
descărcabile, pentru utilizare în domeniul digital.
36. Investirea fondurilor, servicii de garanție,
agenții imobiliare, agenții de încasare a
creanțelor, colectarea chiriilor, transfer electronic
de fonduri, analiză financiară, consultații în
domeniul financiar, managementul financiar
al plăților de rambursare pentru alte
persoane, servicii de finanţare, servicii de
investiţii, evaluări financiare de proprietăți
imobiliare, estimări financiare pentru costuri
de reparații, management financiar, servicii
fiduciare, consultanță în domeniul asigurărilor,
administrare de clădiri cu locuințe.

(540)

M 2021 08063

10/11/2021
INTERCORP HOLDINGS SA,
STR. SPATAR BREDA BUZESCU
1A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

STO ARENA
BLOCKCHAIN BRIDGE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.01
(591) Culori revendicate:negru (HEX #, auriu
(HEX #957A48), maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
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date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, computere și dispozitive periferice
pentru computere, programe de calcul, pachete
de software, pachete de software și software,
nedescărcabile, pentru utilizare în domeniul
digital.
36. Investirea fondurilor, servicii de garanție,
agenții imobiliare, agenții de încasare a
creanțelor, colectarea chiriilor, transfer electronic
de fonduri, analiză financiară, consultații în
domeniul financiar, managementul financiar
al plăților de rambursare pentru alte
persoane, servicii de finanţare, servicii de
investiţii, evaluări financiare de proprietăți
imobiliare, estimări financiare pentru costuri
de reparații, management financiar, servicii
fiduciare, consultanță în domeniul asigurărilor,
administrare de clădiri cu locuințe.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial, servicii
de consultanță în materie de tehnologie a
informației, consultanță în domeniul tehnologiei
telecomunicațiilor, în materie de design web,
inginerie, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, audit în
domeniul energiei, expertize tehnice, crearea și
întreținerea site -urilor web pentru terți, design
grafic, planificare urbanistică, efectuare de studii
de proiecte tehnice, consultanță tehnologică,
inchirierea de programe informatice. servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, furnizarea de solutii
digitale, tehnoloogie blockchain.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08064

10/11/2021
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
ORADEA, STR.PRIMĂRIEI,
NR.3, ,JUDET BIHOR, ORADEA,
410209, BIHOR, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR.12, AP.3,JUDET
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CSM ORADEA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 24.09.01; 01.11.12; 26.11.12;
26.11.13; 29.01.01; 29.01.08
(591) Culori revendicate:rosu (RAL 2005),
albastru (RAL 5013)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de vânzare de
echipamente sportive, vânzare materiale tipărite,
suveniruri sub formă de cadouri publicitare, cum
ar fi brelocuri, pixuri, brichete, căni, agende,
calendare, materiale de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08065

(210)
(151)
(732)

10/11/2021
HIGH A & M SECURITY, STR.
SAMUIL SAGOVICI, NR.54, ORAS
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

M 2021 08066

10/11/2021
SC METAV SA, STR. BIHARIA NR.
67-77, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ABOVE
(531)

B-HIGH
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de comenzi
online.
37. Instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de dispozitive de securitate
pentru echipamente sub presiune, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și de siguranță, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, întreținere și reparare
de instalații de securitate, instalarea sistemelor
de securitate, instalare de sisteme de securitate,
instalare de aparate de securitate pentru case,
întreținere și service de alarme de securitate,
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule.
───────

Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, constructii de clădiri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08068

10/11/2021
TACTICAL FIELD SRL, STR.
MIHAI VITEAZUL NR. 13, JUDEȚ
SATU MARE, BABA NOVAC,
447022, SATU MARE, ROMANIA

TACTICAL FIELD
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.
───────

247

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

29. Fructe în conservă, conserve de legume,

M 2021 08069

10/11/2021
MIHAI-BOGDAN UMANSCHI,
STR. MESTEACĂNULUI NR. 7,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

FATHER & SON
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08070

(740)

NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN- CONSILIERE
IN PI SRL, STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 18, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020276, ROMANIA

10/11/2021
DELLOS INTERNATIONAL
CO., LTD., 32-46, DWAENI-GIL,
HEUNG-EOP-MYEON, WONJUSI, GANGWON-DO, WONJU-SI,
REPUBLICA COREEA

(540)

Dellos
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.03
Culori revendicate:roșu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

vinete (conservate), cartofi (conservați), cartofi
dulci (conservați), piper roșu (conservat),
germeni de fasole Mungo (bindaetteok),
morcovi (conservați), usturoi (conservat), ridichi
(conservate), varză chinezească (conservată),
ardei
grași
(conservați),
salată
verde
(conservată), trufe (conservate), ciuperci
de pin (conservate), spanac (conservat),
anghinare (conservată), varză (conservată),
ceapa (conservata), castraveți (conservați),
brusture (conservat), ginseng (conservat), perilla
(conservată), muguri de bambus (conservați),
germeni de fasole (conservați), roșii în conservă,
pastă de tomate la conservă, ceapă galeză
(conservată), pătrunjel (conservat), fasole verde
(conservată), cuișoare (conservate), tofu, lapte
din boabe de soia, fructe kaki (conservate),
curmale chinezești (conservate), căpșuni
(conservate), lămâi (conservate), pepeni galbeni
(conservați), gutuie chinezească (conservată),
mandarine (conservate): banane (conservate),
pere Bartlett (conservate), castane (conservate),
pere (conservate), piersici (conservate), mere
(conservate), caise (conservate), pepeni
verzi (conservați), avocado (conservat), pere
asiatice (conservate), cireșe (conservate),
portocală (conservată), nuci de gingko
(conservate), prune (conservate), grapefruit
(conservat), semințe de pin (conservate),
pepeni orientali (conservați), kiwi (conservat),
ananași (conservați), papaia (conservată),
struguri (conservați), nuci (conservate), ouă,
lapte fermentat, lapte praf (cu excepția celui
pentru copii), lapte bătut, lapte de capră, lapte
de oaie, lapte deshidratat, iaurt, lapte, băuturi
pe bază de bacterii din acid lactic, băuturi pe
bază de acid lactic, zer, brânză, chefir (băutură
din lapte), lapte condensat, kumis (băutură din
lapte), smântână, frișcă, unt, cremă de unt,
anșoa (nu vii), caracatiță (nu vie), creveti (nu vii),
somon (nu viu), calmari (nu vii).
32. Nectar de fructe (fără alcool), suc de
portocale, sucuri de mere (băuturi), băuturi
pe bază de suc de ananas, băuturi cu suc
de struguri, suc de tomate (băutură), sucuri
de mango, sucuri de pere, suc de banane,
suc de căpșuni, sucuri de piersici, amestec
de sucuri (băuturi), sucuri de cireșe, suc de
guava, sucuri de aloe, ape minerale (băuturi),
extracte din hamei pentru fabricarea berii, nectar
de orez nefiind înlocuitori de lapte (băuturi),
prafuri utilizate la prepararea băuturilor pe
bază de fructe, extracte din fructe, lapte de
arahide nefiind înlocuitori de lapte (băuturi
nealcoolice), limonade, siropuri pentru limonadă,
sucuri de mandarine, prafuri pentru prepararea
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băuturilor efervescente, pastile pentru băuturi
gazoase, nectar de fructe (fără alcool), băuturi
aperitive fără alcool, cocktailuri (nealcoolice),
băuturi nealcoolice (soda pop), apă Seltzer, apă
gazoasă, sirop de migdale, lapte de migdale
nefiind înlocuitori de lapte ( băutură), băuturi
izotonice, suc de portocale, băuturi pe bază de
zer, Sarsaparilla (băutură nealcoolică), șerbeturi
(băuturi), pudră de ginseng, extract de ginseng,
sucuri de ginseng (băuturi), băutură răcoritoare
din ghimbir, sirop de cafea, sirop de cola, apă
gazoasă (sifon), produse pentru fabricarea de
sifon, must de struguri, apă îmbuteliată, apă
minerală (băuturi), bere, must de bere, bere
brună, bere sintetică, bere neagră.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08072

(740)

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

10/11/2021
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR.3
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410209,
BIHOR, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08071

(740)

CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/11/2021
ROPHARMA S.A., STR. IULIU
MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

F.C. BIHOR ORADEA

(540)

(531)

Lactogen
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.05; 21.03.01
(591) Culori revendicate:roșu (RAL 2005),
albastru (RAL 5005)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, vânzare echipamente sportive,
vânzare materiale tipărite, vânzare suveniruri
sub formă de cadouri publicitare, cum ar
fi brelocuri, pixuri, brichete, căni, agende,
calendare, materiale de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08073

(210)
(151)
(732)

(740)

CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

10/11/2021
ROPHARMA S.A., STR. IULIU
MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

Lactafort

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine

───────

(540)

10/11/2021
ROPHARMA S.A., STR. IULIU
MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Lactozen

(210)
(151)
(732)

M 2021 08075

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08074

10/11/2021
ALA'A ABU SAQER,
STR.CRISTEA MATEESCU,
NR. 7 BL.T15A, SC.1, ET.2,
AP10, SECTOR 2, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)

10/11/2021
COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ S.A., B-DUL FICUSULUI
NR.42, SECTOR 1, BUCURESTI,
13975, ROMANIA

APISTIM

MAGIC BULLET
NUTRIBULLET
(511)

M 2021 08076

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Storcătoare neelectrice pentru sucuri de
fructe.
35. Publicitate, servicii de comerț online.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Hrană și băuturi pentru animale

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08077

(740)

SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(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.

10/11/2021
UAB FURNITURE1,
KONSTITUCIJOS PR. 21A,
VILNIUS, 08130, LITUANIA

───────

(540)

mobilier1

(210)
(151)
(732)

M 2021 08079

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț de mobilier cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de vanzare de mobilier cu
ridicata și cu amanuntul, servicii de comerț de
mobilier on-line, servicii de vânzare de mobilier
on-line.

10/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STRADA
NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

COLISOL

───────
(511)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08078

10/11/2021
INTERTOY ZONE, STR.
CĂMINULUI NR 6, SECTOR 2 ,
BUCURESTI, 021742, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate si articole medicinale si veterinare,
preparate si materiale de diagnostic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, exceptând
preparate dezinfectante, antibacteriene, de
igienizare și deodorizare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08080

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR. 11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

10/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STR.
NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NORIEL AVENTURA
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.18; 29.01.13
Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, verde, galben deschis,
gri, alb

ANSIOSOL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate şi articole medicinale şi veterinare,
preparate şi materiale de diagnostic, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi
articole sanitare.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08081

(210)
(151)
(732)

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR.11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

10/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STR.
NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

M 2021 08083

10/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STR.
NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEŞTI
NR. 11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FORTIMMUNO BY DR. PHYTO

RINOSOL BY DR. PHYTO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate şi articole medicinale şi veterinare,
preparate şi materiale de diagnostic, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi
articole sanitare.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate și articole medicinale și veterinare,
preparate și materiale de diagnostic, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate și
articole sanitare.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08082

(210)
(151)
(732)

M 2021 08084

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR.11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEŞTI
NR.11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

10/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STR.
NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(540)

TUSSOSOL BY DR. PHYTO

LARISOL BY DR. PHYTO
(511)

10/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STR. NADEȘ
NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate şi articole medicinale şi veterinare,
preparate şi materiale de diagnostic, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi
articole sanitare.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate și articole medicinale și veterinare,
preparate și materiale de diagnostic, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate și
articole sanitare.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08085

(210)
(151)
(732)

M 2021 08087

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

10/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STRADA
NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

10/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STRADA
NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VIROSOL BY DR. PHYTO

ACNESEPT BY DR. PHYTO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate si articole medicinale si veterinare,
preparate si materiale de diagnostic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate si
articole sanitare.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme pentru curatarea si ingrijirea corpului,
creme de masaj de uz cosmetic, unguente de
uz cosmetic, creme de uz cosmetic pe baza
de uleiuri esentiale., niciunul din aceste produse
nefiind utilizat pentru îngrijirea părului.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08086

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

10/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STRADA
NADEȘ NR.40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

M 2021 08088

10/11/2021
SC CHOCOLAT CENTER SRL,
STR.PROFESOR ION BOGDAN
NR.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VITASOL BY DR. PHYTO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate si articole medicinale si veterinare,
preparate si materiale de diagnostic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate si
articole sanitare.
───────

Chocolat SALON
(531)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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44. Masaj, masaj thailandez, masaj shiatsu,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
tradițional japonez, masaj cu pietre calde,
servicii de coafor, servicii de coafor pentru
copii, servicii de coafor de lux, servicii de
coafor pentru personalul armatei, servicii de
salon de coafor pentru femei, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de frizerie,
servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de pedichiură, servicii de manichiură și
de pedichiură, servicii de îngrijire cosmetică
a corpului furnizate de stațiunile balneoclimaterice de tratament, servicii de îngrijire
cosmetică a corpului furnizate de stațiunile
balneo-climaterice, electroliză cosmetică pentru
îndepărtarea părului, îngrijire cosmetică pentru
persoane, servicii de cosmetică, tratamente
cosmetice pentru păr, tratamente terapeutice
pentru față, tratamente terapeutice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
de umplere prin injecție, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
de tratamente de înfrumusețare,în special
pentru gene, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea
de tratamente non-chimice pentru agricultura
și horticultura durabilă, spălarea părului cu
șampon, servicii de frumusețe oferite de un
centru spa, servicii de epilare, servicii personale
de epilare, servicii de epilare cu laser, servicii
de epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de consultanță cu privire la epilarea
corporală, servicii de vopsit gene, servicii de
întors genele, servicii pentru extensii de gene,
servicii de vopsire a genelor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08089

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

10/11/2021
TOTAL ONE CONSTRUCT SRL,
STRADA LEONARDO MURIALDO,
NR. 13, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

EVIA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.03;
26.11.09; 26.11.06
(591) Culori revendicate:verde, albastru
inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, afaceri financiare,
monetare, imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, servicii de închiriere cu
opțiune de cumpărare, servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare, servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare, servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, servicii de consiliere privind
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evaluarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de cercetare privind selectarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente şi birouri,
închirieri de apartamente, închirieri de locuinţe
(apartamente), finanţare imobiliară, investiţii
imobiliare, gestiunea imobilelor, consultanţă
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăţilor imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri, estimare a bunurilor
imobiliare și finanțare, servicii de agentii
imobiliare.
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, servicii de constructie
de proprietati si cladiri nerezidentiale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de proprietati rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
promovare (construire) de proiecte imobiliare,
servicii de antreprenoriat, si anume realizarea
proiectelor de constructie, informaţii în
domeniul construcţiilor, curatarea terenurilor
pentru constructii, nivelarea terenurilor pentru
constructii, constructii de cladiri de apartamente.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08091

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

11/11/2021
IULIANA-ANDREEA PREDA,
SAT. MĂRĂCINENI NR. 59, JUD.
ARGEȘ, COMUNA MĂRĂCINENI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

FIREBALL MUSIC FESTIVAL
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 01.15.05
(591) Culori revendicate:galben, roșu, auriu,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente
de divertisment, sportive și culturale, rezervare
de bilete la evenimente culturale, rezervare
de locuri la concerte, rezervare de locuri
pentru spectacole, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente sportive, servicii de rezervare
de bilete și locuri la concerte muzicale,
organizarea de concerte de muzică în direct,
organizarea de concerte muzicale pentru radio,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, demonstrații în direct pentru divertisment,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
divertisment în direct, furnizare de spectacole de
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divertisment în direct, furnizare de spectacole în
direct, interpretare de muzică și canto, servicii
de spectacole în direct, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, prezentare de demonstrații de dans,
prezentare de spectacole de dans în direct,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, prezentare de spectacole de varietăți,
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, prezentare
în direct de producții muzicale de crăciun,
prezentări de spectacole în direct, producere de
concerte muzicale, producția de spectacole în
direct, producție de spectacole de divertisment
cu cântăreți, producție de spectacole în
direct, realizare, coordonare și organizare de
concerte, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, regie de spectacol, regizare de
spectacole muzicale, reprezentații de muzică
live, reprezentații în direct ale unor trupe
rock, reprezentații în direct susținute de grupuri
muzicale, 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 festivaluri muzicale, servicii
de orchestră, servicii de orchestră simfonică,
servicii de realizare de spectacole în direct,
servicii de reprezentații date de trupe în
direct, spectacole muzicale, spectacole muzicale
live, spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08092

10/11/2021
FICOSTA SYNTEZ EAD,
BULEVARD MADARA NR. 48,
SHUMEN, BULGARIA

DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

Mr. Stix
(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.06; 09.03.13
(591) Culori revendicate:galben, alb, negru,
gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Găluște din cartofi, fulgi de cartofi, cartofi
procesați, gustări din cartofi, chipsuri de cartofi.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08093

10/11/2021
CS ANALYTIQS SRL, STRADA
OLTULUI NR. 8, MANSARDĂ
M1-M2, SCARA A, AP. 22, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

1MINUS1
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 27.07.01;
27.07.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, programe de calculator de orice
tip, indiferent de suportul de înregistrare
sau difuzare, programe înregistrate pe
suport magnetic sau descarcate dintr-o
reţea informatică externă, aplicatii software
descărcabile, programe descărcabile pentru
prelucrarea datelor.
35. Servicii de prelucrare de date, prelucrare
automata de date, consultanta privind
prelucrarea datelor, activitati conexe prelucrarii
datelor, introducerea de date si prelucrarea de
date, servicii de contabilitate, servicii de audit
comercial, audit financiar, servicii de consultanta
fiscala (contabilitate), servicii de consultanta in
afaceri, servicii de consultanta in management,
servicii de furnizare si management a fortei
de munca, servicii de secretariat, activitati
combinate de secretariat, servicii de fotocopiere,
servicii de reproducere a documentelor, servicii
de pregatire a documentelor, alte activitati
specializate de secretariat, servicii audit,
înregistrări contabile, pregătire taxe, planificare,
servicii de conformitate şi consultanţă,

servicii consultanţă-management, servicii de
consultanţă şi îndrumare în managementul
afacerilor sau funcţie de comerţ ale companiilor
industriale şi comerciale., servicii pentru
asistenţă şi consultanţă pentru organizarea şi
managementul afacerilor, servicii referitoare la
cercetare, piaţă si sondare a opiniei publice,
servicii suport pentru intreprinderi, servicii de
contractare, pe baze temporare, a personalului,
servicii de plasare de forta de munca temporară.
36. Administrare de bunuri imobiliare şi de
imobile, închiriere de apartamente, închirieri
de birouri, închirieri de locuinţe (apartamente),
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri sau subinchirieri a bunurilor
propria sau inchiriate, servicii de consultanta
fiscala (nu contabilitate), servicii, planificare,
consultanţă şi management financiar, servicii
financiare, servicii de consultanță financiară,
cercetare financiară şi economică în realizarea
beneficiilor, întrerupere afaceri, determinare
pierderi.
41. Invatamant, alte forme de invatamant,
servicii educative si de instruire, servicii de
pregatire profesionala pentru intreprinderi.
42. Proiectare de software, dezvoltare de
software, realizare a soft-ului la comanda,
dezvoltare de software la comanda, servicii de
consultanta in tehnologia informatiei, servicii
de informare privind tehnologia informatiei,
servicii privind tehnologia informatiei, creare,
intretinere si servicii de administrare a paginilor
web, activitati conexe administrarii paginilor
web, servicii profesionale, stiintifice si tehnice,
servicii profesionale, tehnice şi consultanţă în
domeniul sistemelor de informaţii şi hardware
de calculator, software de calculator şi sisteme
integrate, proiectare conform specificaţiilor
clientelei şi dezvoltare software şi sisteme
de calculator, servicii de consultanţă şi
îndrumare referitoare la sisteme de informaţii
telecomunicaţii, servicii de elaborare pentru
imprimarea codurilor de bare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08094

10/11/2021
EUGEN-CODRUŢ KEGHEŞ, STR.
PESCĂRUȘULUI NR. 6, JUD.
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

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
(591) Culori revendicate:crem, roșu, roz,
galben, portocaliu, mov, verde, maro,
albastru, gri, negru, ab
(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,
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:
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08096

10/11/2021
MARIO STAR SRL, BD.
FERDINAND NR. 94, BL. F19 B,
SC. B, PARTER, CAM.1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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)
(151)
(732)

M 2021 08098

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

10/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STRADA
NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ACNESOL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Unguente de uz cosmetic, creme de uz
cosmetic pe baza de uleiuri esentiale, creme
pentru curatarea si îngrijirea corpului, creme de
masaj de uz cosmetic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08100

(210)
(151)
(732)

10/11/2021
AUTO SERVICE IULIUS SRL,
STR INTERIOARA 4 NR.2, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI 144,
BL.ST2,SC.B,ET.5,AP.46, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740)

(540)

M 2021 08102

10/11/2021
TRADEX - TRANSFER
AFACERI SRL, STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR. 18-20, BL.
1K, SC. D, BIROUL 37, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TradeX
IULIUS SERVICE AUTO
(531)

(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de instalare și de reparații, servicii de
reparatii auto.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil pentru transferul
afacerilor.
35. Analiza afacerilor comerciale, evaluarea
oportunitatilor de afaceri, consultanta in afaceri,
analiza tendintelor de afaceri, consiliere in
afaceri privind achizitiile, consultatii cu privire
la cesionarea afacerilor, promovarea afacerilor,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terti, intermediere de contracte comerciale si
economice pentru terţi.
36. Servicii de brokeraj, consultanta financiara
privind cumpararea si vanzarea de afaceri.
41. Cursuri de brokeraj de afaceri.
42. Elaborare de software pentru transferul
afacerilor.
45. Servicii de consultanta juridica pentru
afaceri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08103

(210)
(151)
(732)

11/11/2021
SC TUFĂNESCU GROOMING
SRL, STR. ROMAN VODĂ NR.
5, CAM. 2, BL. H6, ET. 2, AP. 11,
JUDEŢ IAŞI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740)

M 2021 08104

11/11/2021
CASA SERAFIM SRL, STR.
PARÂNGULUI, NR. 76, CORP C
6, SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Unirea Românilor proiect
de țară semnat Cotidianul

frizerim
(531)

Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de frizerii pentru bărbați, furnizare
de informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de informații în materie
de frumusețe, servicii de refacerea părului,
saloane de coafură, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii de bărbierie, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de frizerie,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii pentru vopsirea părului,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii de tratamente
pentru păr.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 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, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, 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, servicii
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de telemarketingș organizarea de evenimente în
scop publicitar.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau programe și emisiuni de
radio, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea de programe și
emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
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, transmisia
video la cerere, furnizarea de camere de chat pe
internet.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi
de televiziune, producția de talk-show-uri de
televiziune și de radio, organizarea de dezbateri
televizate, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
organizarea de concursuri televizate, prezentare
de programe de televiziune, 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, 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 de video la cerere (video-ondemand), găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii în domeniul cultural,
artistic, sportiv sau de divertisment, producere
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, 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 printro rețea globală de calculatoare, organizarea
expozițiilor în scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, dublări, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri educative
sau de divertisment, organizarea de concerte,
organizarea de evenimente etnografice,
organizarea de spectacole, organizarea de
evenimente de divertisment, artistice, culturale
sau sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08106

18/11/2021
MINISTERUL CULTURII UNITATEA DE MANAGEMENT A
PROIECTULUI, BD. UNIRII NR. 22,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030833,
ROMANIA

MP unitatea de
management a proiectului
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Managementul afacerilor cu privire la artişti.
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea congreselor,
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cursuri de corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, transfer de know-how
(instruire), servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane , predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08108

11/11/2021
COSMIN TOBOLCEA, SOS.
STEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR.
4, BL. A16, ET. 3, AP. 18, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

PROTOBY

M 2021 08107

(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijiri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, furnizare
de servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de examinări medicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de tratamente medicale oferite
de un centru spa, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Process Blue C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Țevi de scurgere (accesorii pentru instalații
de apă și canal), instalații de conducte de apă,
aparate pentru captarea apei, aparate și mașini
pentru purificarea apei.
35. Servicii
de
consultanță
privind
managementul afacerilor, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații de
clădiri, servicii de instalații electrice.
42. Inginerie, consultanță în domeniul desenului
tehnic în construcții, servicii de proiectare tehnică
industrială, proiectare tehnică, proiectare de
construcții, proiectare de clădiri, proiectare de
conducte.

───────

───────

(540)

11/11/2021
ZASCORT-HEALTH SRL, STR.
LIBERTATII, NR. 44, JUDEŢ
BACAU, MOINESTI, BACĂU,
ROMANIA

F. O. R. Med
(511)
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08109

11/11/2021
CASIMA SERV SRL, STRADA
DEALUL SPIREI NR.11/27,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500118, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

M 2021 08110

11/11/2021
CASIMA SERV SRL, STRADA
DEALUL SPIREI NR.11/27,
BRASOV, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500118, BRAȘOV,
ROMANIA

FAIN SHOP
(531)

AMAN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(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.

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04; 19.03.25
(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.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2021 08111

11/11/2021
MIHAIL ENE, SOS. OLTENITEI
NR. 115, BL. 28, SC. 1, ET. 8,
AP. 31, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

DRACON DOG SPORT
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 04.03.03
(591) Culori revendicate:alb, galben, albastru,
negru, rosu inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Dresaj de animale, școli de dresaj de
animale, formare în dresaj de animale, expoziții
de animale și dresură de animale, organizare
de expoziții de animale, organizare de expoziții
de animale în scopuri culturale sau educative,
pregătire referitoare la organizarea expozițiilor
de animale de companie, organizare de
competiții canine.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

M 2021 08113

11/11/2021
ATELIER LORAIN SRL,
STR .GEORGE COSBUC,
NR.16A, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI,
NR. 144, BL.ST2,SC.B, AP.46,
JUDET CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08112

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BLOC F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

11/11/2021
DR. PHYTO S.R.L., STRADA
NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bagel bag

DERMASOL BY DR. PHYTO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme pentru curatarea si ingrijirea corpului,
creme de masaj de uz cosmetic, unguente de
uz cosmetic, creme de uz cosmetic pe baza
de uleiuri esentiale, niciunul din aceste produse
nefiind utilizat pentru îngrijirea părului.

(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.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08115

(740)

BRANDULESQ IP AGENCY, STR.
SOCULUI, NR. 51D,COMUNA
CORBEANCA, SAT PETRESTI, JUDET
ILFOV, CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

11/11/2021
DAO SHOP ONLINE SRL, STR.
EROILOR, NR. 58, BL. 116, SC.
B, AP. 6, JUDET SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

DAO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.01; 18.01.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Balsamuri pentru rufe, produse de curățat,
detergenți de uz casnic, detergent pentru
spălare, detartranți de uz casnic, degresanți
pentru curățare, odorizante de casă, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, geluri de curățare
pentru wc-uri, parfumuri pentru automobile,
preparate degresante de uz casnic, produse de
curățare de uz casnic, produse de curățare sub
formă de spume, preparate pentru îndepărtarea
petelor de pe articolele de menaj, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepartarea petelor, produse de curățare sub
formă de spray de uz casnic, produse de
curățare sub formă de spray pentru materiale
textile, produse de curățat pentru toalete,
produse de curățat pentru cuptoare, produse
lichide pentru lustruirea podelelor, produse
pentru curățarea pardoselilor, produse pentru
curățarea geamurilor (de lustruire), produse
pentru spălare, săpun de uz casnic, șampon de
covoare, substanțe de curățare pentru uz casnic,
tablete pentru mașini de spălat vase, sprayuri
odorizante pentru cameră, odorizanți de cameră,
bile de spălat rufe care conțin detergent de rufe,
detergenți de rufe pentru curățare de uz menajer,
produse pentru curățarea materialelor textile.
4. Cartușe de gaz, gaz îmbuteliat, gaze utilizate
la gătit, amestecuri de gaze (combustibil), gaze

pentru încălzire cu flacără, gaz petrolier lichefiat
utilizat în gospodărie, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic.
7. Motocoase electrice, accesorii pentru mașini
de tuns gazonul respectiv, carburatoare,
alimentatoare pentru carburatoare, supape de
alimentare pentru carburatoare (componente
de mașini), carburatoare pentru motoare cu
combustie internă, bujii, bujii de aprindere pentru
motoare, bujii, nu pentru vehicule terestre,
cablaj aprindere bujii, discuri de tăiat destinate
utilizării împreună cu unelte electrice,cutite de
cositoare, capete de tăiere pentru mașini de
tuns iarba, adaptoare pentru mașini unelte,
apărătoare de lanț (piese de mașini), apărătoare
de mașini, angrenaje pentru mașini, colectoare
(piese pentru mașini), colectoare (piese de
motor), cuplaje, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, cuplaje de siguranță (altele decât
cele pentru vehicule terestre), cuplaje pentru
mașini-unelte, demaroare, demaroare pentru
motoare, dispozitive electronice de acționare
pentru motoare, filtre de combustibil, filtre de
combustibil pentru motoarele vehiculelor, filtre
ca piese pentru mașini, filtre ca piese pentru
motoare, fire de aprindere pentru autovehicule,
garnituri pentru motoarele cu combustie internă,
garnituri nemetalice pentru motoare de vehicule,
garnituri metalice pentru conducte (piese de
motor), garnituri metalice pentru motoarele
vehiculelor, reductoare, altele decât cele pentru
vehicule terestre, rezervoare de ulei piese
pentru autovehicule, rulmenți pentru motoare,
rulmenți și bucșe (piese de mașini), tambure
cu site (componente ale mașinilor), tambure
de mașini, dispozitive de aprindere pentru
motoare (cu excepția celor pentru autovehicule),
puncte de contact (piese ale sistemului de
aprindere pentru motoare cu combustie internă),
dispozitive de aprindere pentru motoare cu
combustie internă, aparate electrice de tuns
iarba, dispozitive pentru grădinărit electrice,
mașini pentru tuns gazon, instrumente pentru
horticultură (mașini), instrumente agricole, altele
decât cele acționate manual, mașini de tuns
iarba, mașini de tuns gazon, mașini de tuns
gazon,
carburatoare, carburatoare pentru
motoare cu combustie internă, supape de
alimentare pentru carburatoare (componente de
mașini), filtre de combustibil, filtre de combustibil
pentru motoarele vehiculelor, bujii, bujii, nu
pentru vehicule terestre, bujii de aprindere
pentru motoare cu explozie, cablaj aprindere
bujii, garnituri pentru motoarele cu combustie
internă, garnituri metalice pentru tuburi (piese
de motor), garnituri metalice pentru conducte
(piese de motor), garnituri de frână, altele decât
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cele pentru vehicule, pistoane cu gaz, accesorii
pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare
de parfumuri și dezinfectante, aspiratoare, duze
de aspirație pentru aspiratoare, filtre de praf
pentru aspiratoare, filtre și pungi de praf pentru
aspiratoare, perii pentru aspiratoare, bormașini
robotizate electrice de mână, discuri abrazive
(mașini-unelte), discuri abrazive (organe de
mașini), dispozitive de blocare pentru unelte de
tăiere (piese pentru mașini), duze pentru tăiere
cu flacără, mașini de găurit și sfredele, mașini
și dispozitive de lipit și sudură, mini-șurubelnițe
electrice, pistoale electrice de nituire, pistoale
de nituit, pistoale de lipit electrice, pistoale de
lipit la cald, pistoale de etanșat electrice, pistoale
pneumatice pentru cuie, pistoale cu adeziv
pentru aplicare la cald, accesorii cu capăt pentru
uneltele electrice, adaptoare pentru mașini
unelte, butoane pentru detașarea vârfurilor de
prelucrare, perii de cărbune (electricitate), perii
(piese de mașini), perii de cărbune pentru
alternatoare, perii de cărbune pentru dinamuri.
9. Cabluri de demaror pentru motoare,
termometre, termometre de uz casnic,
termometre tehnice, termometre electronice,
altele decât cele de uz medical, termometre,
altele decât cele de uz medical, termometre
digitale, altele decât cele pentru uz medical,
termometre cu infraroșu, altele decât de
uz medical, termostate digitale pentru
control climatic, termostate digitale pentru
controlarea temperaturii, termostate de cameră,
cabluri telefonice, cabluri prelungitoare, cabluri
electrice, cabluri usb, cabluri electronice,
cabluri adaptoare (electrice), cabluri pentru
modem, cabluri pentru calculatoare, cabluri
și fire, cabluri usb luminoase, cabluri
pentru baterii, mufe pentru cabluri electrice,
conectoare pentru cabluri audio, conectori
de cabluri, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri electrice de încărcare, căști, căști
audio, căști stereo, căști in-ear, căști fără
fir, cutii pentru căști, căști pentru telefoane,
căști pentru muzică, prize duble pentru căști,
căști pentru telefoane inteligente, telefoane,
telefoane mobile, telefoane inteligente, cântare
de bucătărie
11. Aprinzătoare, aprinzătoare de gaz,
aprinzătoare cu gaz pentru uz casnic,
aprinzătoare cu impuls pentru mașini de
gătit cu gaz, aprinzătoare cu gaz pentru
cuptor, aprinzătoare cu butan pentru bucătărie,
aprinzătoare
electrice
pentru
bucătărie,
aprinzătoare electrice, arzătoare, arzătoare cu
gaz, arzătoare de gaz, arzătoare fixe pentru
încălzire, arzătoare portabile pe gaz, arzătoare
pe combustibil solid, arzătoare fixe pentru

preîncălzire, capace de arzătoare pentru plite
pe gaz, capace pentru arzătoare de plite,
arzătoare, boilere și încălzitoare, arzătoare
pentru instalații de încălzit, duze pentru
reglarea tirajului (componente de cuptoare),
duze pentru reglarea tirajului (componente
pentru focare), accesorii de scurgere pentru
articole sanitare, furtunuri de duș, garnituri
pentru căzi de baie, instalații sanitare, mânere
de robinete, robinete, pulverizatoare pentru
chiuvete de bucătărie, pulverizatoare pentru
robinete, pulverizator pentru chiuvetă (accesorii
pentru instalații sanitare), robineți, accesorii
adaptate pentru cuptoare, aparate pentru gătit,
aparate și instalații de gătit, cuptoare, cuptoare
de gătit cu gaz (de uz casnic), cuptoare de uz
casnic, cuptoare electrice, aparate și instalații
de gătit, grătare (aparate pentru gătit), ibrice,
inele de încălzire, plite, plite de gătit, accesorii
de reglaj pentru aparatele de apă sau de
gaz și pentru conductele de apă sau de gaz,
accesorii de reglaj și siguranță pentru aparate
de gaz, accesorii de reglare pentru țevile și
liniile de gaze, aparate de reglare pentru instalații
de gaz, aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru aparate cu gaz),
aparate de reglare pentru conducte de gaz,
aparate de supraveghere a presiunii (aparate
de siguranță pentru conducte de gaz), aparate
pentru reducerea presiunii folosite la instalațiile
de gaz, dispozitive de reglare care constituie
componente ale arzătoarelor cu combustibil,
robinete pentru reglarea fluxului de gaze, supape
acționate manual pentru lucrari de instalații,
regulatoare de presiune pentru conductele de
gaz, regulatoare de gaz, dispozitive de reglare
care constituie componente ale arzătoarelor cu
gaz, dispozitive de reglare pentru aparate de
gaz, economizoare de combustibil, fitinguri de
siguranță pentru conducte de gaz, accesorii
de reglaj și siguranță pentru conducte de
gaz , robinete de închidere pentru reglarea
gazului, robinete de închidere folosite ca
dispozitive de siguranță pentru aparate cu
gaz, supape de siguranță pentru aparate pe
gaz, valve (accesorii pentru instalații sanitare),
supape (robinete), care constituie componente
ale instalațiilor sanitare, ventile de amestec
(robinete), brichete pentru aprinderea gazului,
dispozitive de aprindere a grătarelor.
17. Articole și materiale rezistente la apă și
umezeală, bandă pentru îmbinare de țevi, spumă
de silicon folosită ca izolație termică, tuburi din
cauciuc siliconic termocontractabili, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, materiale de
etanșare din silicon pentru uz general, compuși
de cauciuc siliconic pentru izolarea îmbinărilor,
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cauciuc siliconic, produse de etanșare cu silicon,
conducte din cauciuc siliconic, compuși din
cauciuc siliconic, furtunuri flexibile din silicon
întărite cu materiale textile, spumă de silicon
folosită ca ecran împotriva încălzirii, conducte
flexibile din cauciuc siliconat întărit cu material.
21. Suporturi pentru uscarea vaselor, ustensile
casnice și de bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi pentru veselă, suporturi pentru
ustensile de bucătărie.
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,
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 vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, 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 produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, 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 aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, 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 echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, 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
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08116

11/11/2021
DISTINCT BARBERS SRL,
BD.INDEPENDENTEI, NR.99 B,
SPATIU COMERCIAL 6, PARTER,
JUDET BISTRITA NASAUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

DISTINCT BARBERSHOP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.02; 26.11.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrari
de birou, servicii de comert cu ridicata, cu
amanuntul si online, dervicii de agentii de
activitati de import-export, publicitate online si
promovare in mediul public, publicitate la radio,
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emisiuni tv si in presa, publicitate prin intermediul
site-urilor web.
44. Servicii de igiena si frumusete pentru
oameni, saloane de frumusețe, saloane de
îngrijire a pielii, salon de coafură, servicii de
tuns, servicii de barbierie, servicii de manichiură,
servicii de manichiură la domiciliu, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii de cosmetică,
ingrijire cosmetică pentru persoane, electroliză
cosmetică, analiză cosmetică.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08117

(740)

STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION, STR. LUJERULUI NR.6,
BLOC 100, SCARE B, ETAJ 3, APT.56,
SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA

11/11/2021
SC HOLLAND FARMING AGRO
SRL, STR. DR. LISTER, NR.
67, ETAJ 1, APT. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050544, ROMANIA

(540)

CROPMAX
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 05.09.24; 26.01.01; 26.01.05;
26.11.03; 26.11.12; 29.01.14
(591) Culori revendicate:Verde, Albastru,
Rosu, Galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Aditivi pentru soluri (fertilizanți), agenți
naturali și sintetici pentru creșterea plantelor,
agenți nutritivi pentru flori, agenți nutritivi
pentru plante, agenți pentru ameliorarea
solului (cu excepția celor pentru sterilizare),

amelioratori de sol de uz agricol, amelioratori
de sol, amelioratori de sol de uz
horticol, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, biostimulante pentru plante,
fertilizanți
pentru
pământ,
îngrășăminte,
îngrășăminte anorganice, îngrășăminte azotate,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte
de
grădină
cu
eliberare
controlată, îngrășământ pentru plante crescute
în
ghiveci,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte naturale, îngrășăminte organice,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante
de interior, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru uz casnic, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru gazon, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni.
31. Răsaduri, seminţe pentru plantare/seminte
de plante, bulb de flori/bulbi
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu: aditivi pentru soluri
(fertilizanți), agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, agenți nutritivi pentru flori,
agenți nutritivi pentru plante, agenți pentru
ameliorarea solului (cu excepția celor pentru
sterilizare), amelioratori de sol de uz agricol,
amelioratori de sol, amelioratori de sol de
uz horticol, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, biostimulante pentru plante,
fertilizanți
pentru
pământ,
îngrășăminte,
îngrășăminte anorganice, îngrășăminte azotate,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte
de
grădină
cu
eliberare
controlată, îngrășământ pentru plante crescute
în
ghiveci,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte naturale, îngrășăminte organice,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante
de interior, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru uz casnic, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru gazon, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
marketing promoțional, împărțirea de eșantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
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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 de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
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.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

11/11/2021
TUNDE IRINA SERBAN, STR.
MIRCEA STANESCU NR.2, APT.2,
JUDEȚ ARAD, ARAD, 31009,
ARAD, ROMANIA

VITALORE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.03; 19.03.01; 05.03.13;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#6ca904), maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
dietetice
destinate
să
5. Suplimente
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate.
───────

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

TPA
(511)

M 2021 08119

11/11/2021
BERE CZELL SRL, STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 12, AP. 1, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08121

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere si produse de bere, bere de grâu,
bere din malţ, bere fără alcool, bere cu conţinut
caloric scăzut, must de bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), bere îmbogăţită
cu minerale, beri aromatizate, beri artizanale,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, băuturi pe
bază de bere, coctailuri pe bază de bere, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
35. Servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata in
legatura cu bauturi alcoolice si nealcoolice,bere
si produse de bere, astfel de servicii pot fi
furnizate de magazine de vanzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, organizare de
târguri comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bauturi alcoolice,
bauturi nealcoolice si preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bauturi alcoolice, bauturi
nealcoolice si preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
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40. Fabricarea berii, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi, conservarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08122

11/11/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GLASGOW,
MAREA BRITANIE

(540)

11/11/2021
OANA BEATRICE PREOTESCU,
BD UNIRII NR 65, BLOC G1,
SCARA 5, APT 832, ETAJ
8, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

NEOKLEIN
(511)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HYPER X2
(511)

M 2021 08123

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete 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, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, 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 medical).

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Oale de gătit neelectrice, oale neelectrice
pentru făcut conserve (oale sub presiune), oale
neelectrice de gătit sub presiune, oale pentru
gătire lentă (neelectrice), oale duble pentru
bain-marie neelectrice, oale cu presiune (vase
de bucătărie) neelectrice, oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale și tigăi portabile
pentru camping neelectrice, oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), oale de gătit pentru utilizare
în cuptoare cu microunde, tigăi tigăi neelectrice,
tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru clătite, tigăi
cu mâner, tigăi pentru ouă, tigăi de prăjit, tigăi
pentru prăjit, tigăi întinse pentru gătit, tigăi de
clătite suedeze, tigăi de prăjit ouă, raclete pentru
tigăi și oale, tigăi non-electrice de gătit, capace
pentru tigăi de prăjit.
35. Servicii de agenții de import, servicii de
comert online cu amănuntul și cu ridicata pentru
produsele oale si tigai din clasa 21.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08124

(740)

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

11. Aparate de cafea, mașini de cafea,

11/11/2021
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, 032368, 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

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,
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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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)
(151)
(732)

M 2021 08125

(740)

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

11/11/2021
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, ROMANIA

(540)

───────

DONCAFÉ Ai nevoie
de revitalizare!
(531)
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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, 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.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08126

(740)

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

11/11/2021
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

(540)

DONCAFÉ Meriți un
moment de răsfăț!
(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
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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 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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08127

11/11/2021
ASCENDIA SA, STR. EUFROSIN
POTECA NR. 40, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASCENDIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.03.01
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
CD2604), portocaliu (Pantone FFB701),
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile, software
educational descărcabil.
41. Educație și instruire.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 08128

11/11/2021
JAMAN SERGIU, STR. SOMEŞUL
RECE NR. 21, BL. 8 BĂNEASA, ET.
3, AP. 47, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

AGROBIZNES AGRICULTURĂ
FĂRĂ FRONTIERE
(531)

Clasificare Viena:
05.07.02; 07.01.09; 01.03.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
verde, galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea gata preparată, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea.
34. Trabucuri electronice, dispozitive de stins
țigarete și trabucuri încălzite, precum și bețișoare
de tutun încălzit, țigări de foi cu capetele tăiate,
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun.
41. Servicii de cluburi (discoteci), servicii
de cluburi de plajă și piscină, servicii de
cluburi de jocuri, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte, servicii de
club de cabaret, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii oferite de discoteci,
servicii de divertisment furnizate în discoteci.
43. Servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), asigurarea de hrană și
băuturi, servicii ale barurilor, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de baruri cu narghilea, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08131

11/11/2021
CONSIGMA PARTNERS SRL,
CALEA FLOREASCA NR. 114-116,
DEMISOL, BL. 1, SC. 1, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ONE Club

(540)

M 2021 08132

11/11/2021
CONSIGMA PARTNERS SRL,
STR. ALEEA FLORESCA NR.
114-116, DEMISOL, BL. 1, SC. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ONE Tobacco
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Adaosuri de aroma pentru tutun.
3. Uleiuri esențiale utilizate la fabricarea de
lichide pentru țigări electronice.
4. Lichide pentru brichete (folosite la aprinderea
țigărilor), cărbune pentru narghilea.
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9. Baterie pentru țigări electronice, baterii

pentru
țigări
electronice,
firmware
și
software descărcabil pentru țigări electronice,
încărcătoare USB pentru țigările electronice,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare pentru țigarete electronice, cutii
de încărcare portabile pentru țigarete și
vaporizatoare electronice.

16. Inele de hârtie pentru trabucuri.
34. Tutun, tutun neprelucrat, tutun frunze, tutun

mentolat, tutun prelucrat, tutun japonez tăiat
(tutun kizami), tutun și înlocuitori de tutun, filtre
de tutun, umidificatoare pentru tutun, tutun de
mestecat, tutun tăiat fin, tutun de rulat: tutun
de pipă, înlocuitori de tutun, borcane de tutun,
recipiente de tutun, tutun de prizat, pungi de
tutun, punguțe de tutun, recipiente de tutun,
produse din tutun, tutun fără fum, tutun cu
arome, tutun pentru narghilea, arome pentru
tutun, tutun de fumat, tutun de țigarete, snus
cu tutun, snus fără tutun, râșnițe pentru tutun,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
foițe absorbante pentru tutun, tutun de rulat
manual, scuipători pentru consumatorii de tutun,
articole pentru uz cu tutun, suporturi pentru
pipe de tutun, tabachere pentru tutun de
prizat, țigarete conținând înlocuitori de tutun,
râzători pentru pipe de tutun, distribuitoare
de tutun de prizat: tutun de pipă cu mentol,
recipiente și umidificatori pentru tutun, preparat
de prizat fără tutun, mu'assel (tutun pentru
narghilea), dispozitive de curățat pipe de tutun:
foițe absorbante pentru pipe de tutun, pipe de
tutun, din metale prețioase, melase din plante
(înlocuitori de tutun), pipe asiatice lungi pentru
tutun (kiseru), suporturi de cutii pentru tutun
de prizat, înlocuitori de tutun nu pentru uz
medical, pipe de tutun, nu din metale prețioase,
pipe pentru fumat înlocuitori de tutun mentolați,
produse din tutun pentru a fi încălzite, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun,
tutun vrac, de rulat și de pipă, ceai pentru
fumat ca înlocuitor de tutun, dispozitive pentru
încălizirea tutunului în scopul inhalării, tabachere
din metale prețioase pentru tutun de prizat, tutun
care poate fi rulat de către fumători, gudron
din tutun destinat utilizării în țigări electronice,
țigarete fără tutun, altele decât cele pentru uz
medical, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru înlocuitori de tutun, dispozitive pentru
încă izirea înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării, cutii pentru tutun de prizat, nu din
metal prețios, mașini manuale pentru injectarea
tutunului in tuburile de hârtie, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, cu excepția celor pentru
uz medical, punguțe de nicotină fără tutun,

de uz oral (nu de uz medical), dispozitive de
stins țigarete și trabucuri încălzite, precum și
bețișoare de tutun încălzit, țigări, tabachere
pentru țig ări, țigări de foi, muștiucuri pentru
țigări, țigări cu filtru, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartușe pentru țigări electronice, cutii pentru
țigări electronice, huse pentru țigări electronice,
foarfeci pentru țigări de foi, suport pentru țigări de
foi, cutii pentru țigări din metale prețioase, țigări
de foi cu capetele tăiate, seturi pentru fumători de
țigări electronice, cartușe cu reîncărcare pentru
țigările electronice, soluții lichide pentru utilizare
în țigări electronice, tabachere pentru țigări de
foi, portțigarete pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, cartușe înlocuibile pentru
țigări electronice, hârtie de filtru pentru țigări,
produse pentru curățarea țigărilor electronice,
trabucuri folosite ca alternativă la țigările
tradiționale, inhalatoare folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, butelii cu gaz lichefiat
pentru brichete pentru țigări, lichid pentru
țigări electronice (lichid electronic) compus din
arome sub formă lichidă pentru reumplerea
cartușelor de țigări electronice, soluții de nicotină
lichidă pentru utilizare în țigări electronice,
cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea
țigărilor de foi, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru utilizare în țigări electronice,
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, cartușe vândute
pline cu arome chimice sub formă lichidă
pentru țigările electronice, țigarete, țigarete
electronice, tabachere pentru țigarete, brichete
pentru țigarete, portțigarete pentru țigarete, foi
țe pentru țigarete, țigarete cu mentol, filtre
pentru țigarete, capete de țigarete, filtre pentru
țigarete , capete de țigarete, dispozitive de tăiat
țigarete, suporturi pentru țigarete electronice,
tabachere automate pentru țigarete, carnete
de hârtie pentru țigarete, vaporizatoare pentru
țigarete fără fum, tabachere din metale prețioase
pentru țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigaretelor, tuburi de țigarete din foiță,
cu filtru, tabachere pentru țigarete care nu
sunt realizate din metale prețioase, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din glicerină vegetală, lichid pentru țigarete
electronice (e-lichid), compus din propilen glicol,
brichete pentru țigarete, care nu se folosesc în
vehiculele terestre, vaporizatoare personale și
țigarete electronice, și arome și soluții pentru
acestea, trabucuri electronice, etuiuri pentru
trabucuri, umidificatoare pentru trabucuri, cuttere
pentru trabucuri, tabachere pentru trabucuri,
cutii pentru trabucuri, brichete pentru trabucuri,
muștiucuri din chihlimbar pentru trabucuri și
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suporturi de trabucuri, cutii pentru trabucuri
din metale prețioase, cutii cu umiditate
constantă pentru trabucuri, cutii humidor (cu
umiditateconstantă) din metale prețioase pentru
păstrarea trabucurilor, suporturi pentru ținerea
trabucurilor în timp ce se fumează, din metale
prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, publicitate online, servicii
de comenzi online computerizate, difuzare
de materiale publicitare online, publicitare de
materiale publicitare online, închiriere de spaţiu
publicitar online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, servicii de publicitate
şi marketing online, servicii online de prelucrare
de date, realizare de târguri şi expoziţii virtuale
online cu scop comercial sau publicitar, servicii
de abonamente la publicaţii online, pentru terţi,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, promovare online de reţele
informatizate şi pagini web, servicii de vânzare
prin licitaţii online prin Internet, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
publicitate la produsele şi serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, difuzare de anunţuri publicitare prin
reţele de comunicaţii online, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi online pe Internet.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08133

11/11/2021
ASCENDIA SA, STR. EUFROSIN
POTECA, NR. 40, SECTOR 2,
BUCURESTI, 030118, ROMANIA

EduTeca
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 16.01.06; 16.01.07;
16.01.08
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
D12200), galben( Pantone FFB700),
portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software educational descarcabil.
41. Educație, instruire.
42. Proiectare de programe de calculator.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08135

(210)
(151)
(732)

CABINET DOINA TULUCA,
BD.LACUL TEI NR. 56, BL 19,
SC. B, AP. 52,SECTOR 2,
BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

11/11/2021
NATURPHARMA BULGARIA
EOOD, 21 "YANKO SOFLISKI
VOLVODA" STR. EN.A, SOFIA,
1164, BULGARIA

M 2021 08136

18/11/2021
MIKONIST CONCEPT SRL,
ALEEA MIZIL NR..46G, SECTOR
3,BUCURESTI, 900700,
ROMANIA

(540)

UROREN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente auxiliare de uz medical,
suplimente alimentare de uz medical, produse
cosmetice medicale., preparate farmaceutice
de uz veterinar, preparate și substanțe
medicinale, preparate farmaceutice pentru
igienă, dietetice (substanțe de uz medical),
alimente dietetice adaptate pentru bolnavi,
alimente dietetice adaptate pentru copii,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice și
a rezistenței, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, dezinfectanți
de uz medical, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, preparate de toaletă
medicinale, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate pentru băuturi medicinale, tampoane
impregnate cu preparate medicinale, preparate
și articole sanitare, produse și articole pentru
igienă de uz medical.

Tesori d' Oriente
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04; 02.07.02; 02.01.16;
02.03.05
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08137

(210)
(151)
(732)

11/11/2021
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TEQBALL, STR. BUREBISTA NR.
12, AP.16, JUDETUL MURES,
TIRGU MURES, 540058, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

M 2021 08138

11/11/2021
MIKONIST CONCEPT SRL, ALEEA
MIZIL NR. 46G, SECTOR 3 ,
BUCUREȘTI, 900700, ROMANIA

Tesori d'Oriente
FRTEQ
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 24.01.09;
03.07.01; 03.09.01; 03.04.04
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 032
C), albastru (Pantone 3005 C), galben
(Pantone 123 C), gri ( Pantone 442 C),
negru (Pantone Black C )
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, 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.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
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, traducere lingvistică.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 25.01.15; 02.05.23
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08139

(740)

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR.22, BL.102, SC.3, ET.6, AP.55,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

11/11/2021
DATALOG INVEST SRL, STR.
CĂLĂRAȘILOR NR. 18, CAM. 1,
ETAJ 1, JUD. MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Păstrăm tradițiile
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
25.01.05
(591) Culori revendicate:roșu, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenție de publicitate, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de agenție de informații comerciale,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, postarea de afișe
publicitare, publicitate, în special comunicări
publice, declarații sau anunțuri prin toate
mijloacele de difuzare și cu privire la toate tipurile
de bunuri sau servicii, strângerea la un loc, în
folosul tertilor a unei game variate de bunuri:
articole vestimentare, articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
produse alimentare, produse nealimentare,
dulciuri, bauturi alcoolice, băuturi nealcoolice,
produse de brutărie, preparate și produse
dietetice, decorațiuni, fire de cusut, fire de
tricotat, articole de mobilier, articole de cusut,
materiale textile pentru casă,
materiale
de artă, articole de mobilier, articole de
șelărie, produse cosmetice și de înfrumusețare,

produse de olărie, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii potfi furnizate prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilorweb sau al emisiunilor de tip teleshopping,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
programe tip teleshoping, publicitate pentru
terți pe internet, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de publicitate pentru alte
persoane, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, organizare
de târguri comerciale, promovarea comercială,
servicii de promovare, promovare de produse și
servicii pentru terți, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
prezentarea operelor de artă vizuale sau literare,
publicului în scop cultural sau educațional,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08141

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

11/11/2021
TEATRUL NATIONAL RADU
STANCA SIBIU, BULEVARDUL
CORNELIU COPOSU NR. 2, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550245, SIBIU,
ROMANIA

(540)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare de programe de schimburi
culturale și educative, servicii de cercetare de
piață privind obiceiurile de utilizare a internetului,
agenții de distribuție pentru piese de teatru,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, promovarea operelor
de artă ale altor persoane prin furnizarea
de portofolii online pe un site web, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, 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 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, stabilirea
de abonament la un canal de televiziune,
organizare de abonamente la pachete media,
stabilirea de 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, servicii de abonamente
la servicii de telecomunicații pentru terți, servicii
de abonamente la publicații online, 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 online 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. Activități culturale, servicii culturale,
organizarea de spectacole culturale, furnizare de
activități culturale, activități sportive și culturale,
coordonare de activități culturale, coordonare
de evenimente culturale, ateliere organizate
în scopuri culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, realizare de expoziții
cu scopuri culturale, organizare de expoziții
în scopuri culturale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, organizarea de evenimente

culturale și artistice, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizare de demonstrații
în scopuri culturale, organizare de festivități
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de congrese
în scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de competiții
în scopuri culturale, rezervare de bilete la
evenimente culturale, informare în legătură cu
activități culturale, furnizare de informații despre
activități culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, organizare de conferințe în materie
de activități culturale, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de activități culturale pentru
tabere de vară, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
servicii de săli de sport în materie de culturism,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizare de expoziții de animale în scopuri
culturale sau educative, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizare de tururi ghidate la obiective
culturale în scopuri educative, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de
artă, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, cercetare în domeniul educației,
servicii de cercetare în biblioteci, producții de
teatru, producția pieselor de teatru, management
artistic de teatru, furnizare de instalații de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de teatru,
prezentare de piese de teatru, publicarea de
scenarii de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
prezentare de spectacole de teatru, regizare de
piese de teatru, servicii de rezervare la teatru,
regie artistică pentru spectacolele de teatru,
reprezentație de dans, muzică și teatru, servicii
de rezervare de bilete (de teatru), servicii de
rezervare de bilete pentru teatru, agenții de
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rezervări pentru bilete de teatru, închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), închirirere
de aparate de iluminat pentru teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, planificarea
de piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii de agenții de rezervare de bilete la teatru,
servicii ale agențiilor de bilete pentru spectacole
de teatru, spectacole de teatru, atât de animație,
cât și de acțiune, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte și spectacole de teatru, servicii
de rezervare de bilete și locuri la spectacole
de teatru, divertisment sub formă de producții
de teatru însoțite de servirea cinei, rezervare
de locuri pentru spectacole și rezervare de
bilete de teatru, închirierea de aparatură pentru
iluminarea scenelor de teatru sau a studiourilor
de televiziune, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, instruire în domeniul artei
interpretative, servicii școlare pentru predarea
artelor, servicii educaționale în domeniul
artelor, instruire în domeniul artelor vizuale,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
în aprecierea artei, servicii educaționale și
de instruire referitoare la arte și meșteșuguri,
servicii de academii de studii specializate
în istoria artelor, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, furnizare de
spații teatrale pentru arte interpretative, servicii
educaționale în domeniul artelor dramatice,
înregistrări originale, închiriere de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări video, producție de
înregistrări audiovizuale, servicii de înregistrări
audio, servicii de înregistrări sonore, închiriere
de înregistrări fonografice, editare de înregistrări
video, editare de înregistrări audio, închirierea
de înregistrări sonore, producție de înregistrări
master audio, închiriere de înregistrări de
sunete și imagini, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
prezentări audiovizuale, 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, altele decât cele în scop
publicitar, servicii de înregistrare și producție
audio, producție de înregistrări educative audio
și video, 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, 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, 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, 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, publicare de cărți,
demonstrații în scop de instruire, organizare de
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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, servicii de scriere
pentru bloguri, 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.
42. 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, scenografie pentru
companii de teatru, 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, proiectare de
lucrări creative audiovizuale.
45. Servicii de consultanță pentru proprietatea
intelectuală pentru universități și instituții
de cercetare, protejarea drepturilor de
autor, gestionarea drepturilor de autor,
consultanță privind protecția drepturilor de autor,
administrare de drepturi de autor și drepturi
de proprietate intelectuală, servicii juridice
privind gestionarea și exploatarea drepturilor
de autor și drepturilor de autor derivate,
servicii juridice privind acordare de drepturi de
autor, consultări cu privire la managementul
drepturilor de autor, servicii de consiliere cu
privire la drepturi de autor, acordarea de licențe
pentru drepturi de proprietate industrială și

drepturi de autor (servicii juridice), exploatare
de drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor prin licențiere (servicii juridice), servicii
de consultanță profesională în materie de
drepturi de autor, consultanță în domeniul
managementului proprietății intelectuale și
dreptului de autor, servicii juridice privind
protecția și exploatarea drepturilor de autor
pentru producții de filme, de televiziune, de
teatru și de muzică, gestionarea și exploatarea
drepturilor de proprietate industrială și a
drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), 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),
servicii de consultanță profesională cu privire
la încălcarea drepturilor de autor, acordarea de
drepturi de licență pentru producții audio (servicii
juridice), servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de difuzare, servicii de autorizare,
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
(servicii juridice), 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
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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), 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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08142

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

11/11/2021
ALMA FINCONSULTING SRL,
STR. ARGENTINA NR. 33, ETAJ
2, APARTAMENT 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
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
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.
───────

OLEM ONLINE EVENTS
AND MEETINGS
(531)
(591)

Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.17;
26.02.07
Culori revendicate:portocaliu

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08143

12/11/2021
MIRELA SPĂTARU, STR.
RÂMNICU VÂLCEA NR. 24, BL
30, SC 1, AP 74, ET 3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031811, ROMANIA

Fabrica de gânduri bune
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 08144

M 2021 08147

12/11/2021
PIGULIN FRUIT IMPORT SRL,
STR. IC BRĂTIANU NR.3, BL S1,
SC. B, ET. 7, AP. 29, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 077010,
VALCEA, ROMANIA

12/11/2021
SC TERRAVERDE SRL, STRADA
STADIONULUI NR. 26, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100927,
PRAHOVA, ROMANIA

Pegasus gold
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 20.05.15;
04.01.03; 05.07.11
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, carton colorat (carton
colorat), carton.

HANUL CU URSI
(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
24.01.09; 03.01.16; 03.01.24; 24.09.01;
24.09.05
(591) Culori revendicate:albastru, auriu, alb
(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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

287

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

M 2021 08148

(740)

IRARDI CONSULTING SRL, BD. GH.
SINCAI 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(511)

12/11/2021
QUANTUM NORD SRL, STR.
CONSTANTIN STERE NR. 17,
CAMERA 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LAIAs DUAL CATALYTIC
(531)

Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, vernisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08149

12/11/2021
E-SHOP HOME CONCEPT S.R.L.,
STR. IZVOR, NR.3, JUDEŢ ILFOV,
COM. DASCALU, ILFOV, ROMANIA

JUPITER BRANDS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, pompe de aer (instalații
de garaj), alternatoare, mixere, electrice, pentru
uz casnic, mașini de umplut sticle, perii
pentru aspiratoare, mașini și aparate pentru
curățare, electrice, dispozitive de curățare cu
abur, râșnițe de cafea, altele decât cele
acționate manual, motoare cu aer comprimat,
mașini cu aer comprimat, pompe cu aer
comprimat, pistoare cu aer comprimat pentru
extrudarea masticurilor, compresoare (mașini),
compresoare
pentru
frigidere,
betoniere
(mașini), instalații de condensa, separatoare
de cremă/lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, generatoare de curent, bormașini,
instalații de evacuare a prafului pentru curățenie,
mașini de finisare, pistoale de lipit, electrice,
răzătoare pentru legume, mașini de găurit
electrice, unelte de mână, altele decât cele
acționate manual, mașini de călcat, extractoare
de suc, electrice, aparate pentru bucătărie,
electrice, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, mașini de tuns iarba, mașini de tocat
carne, șurubelnițe, electrice, mașini de cusut,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, mașini de
ambalat, decojitoare de legume, electrice.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
de cercetare, nautică de navigație , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare și învățare, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, și reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvduri și alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcționează
cu fise, case de marcat, mașini (dispozitive)
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor și calculatoare, computere și dispozitive
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periferice pentru computere, software 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, baterii, baterii
externe, baterii solare.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțit elor 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.
35. Servicii de comerț online cu amănuntul
si ridicata, promovarea vânzărilor pentru terti,
publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

8. Scule și instrumente de mână acționate

manual, cuțite, furculițe și linguri.
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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08151

12/11/2021
AKTIV-POWER SRL, BUCURESTIURZICENI, NR.38A, ETAJ 1,
CAMERA 16, JUDEŢ ILFOV,
AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M 2021 08153

12/11/2021
TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL, STRADA
PRINCIPALA SAT DRACESTI, JUD.
TELEORMAN, COMUNA SCURTU
MARE, TELEORMAN, ROMANIA

IOANID GRĂDINIȚĂ
(531)

TEKSOR
(531)

Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili și materiale pentru iluminat.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.01.25
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, activități didactice de
educare, formare și instruire în grădiniță,
creșă, școală și afterschool, predarea de limbi
străine, activități de divertisment sau educative
desfășurate în natură, păduri, poieni, parcuri,
grădini, pe terenuri de sport și pârtii de ski.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08154

12/11/2021
TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL, STRADA
PRINCIPALA SAT DRACESTI, JUD.
TELEORMAN, COMUNA SCURTU
MARE, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

IOANID SCOALA

───────

12/11/2021
TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL, STRADA
PRINCIPALA SAT DRACESTI, JUD.
TELEORMAN, COMUNA SCURTU
MARE, TELEORMAN, ROMANIA

IOANID LICEU
INTERNAȚIONAL

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.01.25
(591) Culori revendicate:galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

M 2021 08155

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.01.25
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizarea de cursuri de instruire la nivel de
liceu.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08157

12/11/2021
AEGEAN AIRLINES SA, STR.
VILTANIOTI NR. 31, KIFISSIA PC
14564, ATTICA, GRECIA

CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 031254, ROMANIA

(540)

AEGEAN Aegean
Airlines Rumania
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Bilete de calatorie (tipărite), etichete pentru
adrese din hârtie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hârtie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hârtie sau carton, șervețele
din hârtie, tiparituri computerizate, hartie de
impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,

fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hârtie sau carton.
35. Promovarea produselor și servicilor
terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate, expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizare de
servicii publicitare digitale, furnizare de
spații publicitare, organizare, operarea și
supervizarea
recompensarii
clientilor
si
promovarea programelor de stimulare a
clientilor, asigurarea si distribuirea de materiale
de promovare (brosuri, pliante, prospecte,
materiale tipărite, mostre), managementul
programelor de loialitate, difuzare de reclame
din partea terților prin intermediul internetului,
vanzare prin intermediul internetului, închiriere
de spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizarea de informatii cu
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privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea și
prezentarea de expuneri audiovizuale în scopuri
de promovare.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene, organizare de circuite turistice,
servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizarea de informații de călătorie, servicii
de escorta a călătorilor, servicile unei agentii
de voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,

servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizarea de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului,
managementul
aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
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escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08158

12/11/2021
AEGEAN AIRLINES SA, STR.
VILTANIOTI NR. 31, KIFFISIA, PC
14564, GRECIA, ATTICA, GRECIA

CABINET M. OPROIU, SRL,
STR:POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 031254, ROMANIA

(540)

AEGEAN Aegean
Airlines Rumania
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 17.05.25; 29.01.04;
29.01.06
(591) Culori revendicate:Alb, Albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Bilete de calatorie tiparite, etichete pentru
adrese din hartie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hartie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru

bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hartie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hartie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare,
operarea
și
supervizarea
recompensarii
clientilor
si
promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
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terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizare de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene, organizare de circuite turistice,
servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizare informații de călătorie, servicii de
escorta a călătorilor, servicile unei agentii de
voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de

voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizare de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului,
managementul
aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
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inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08159

12/11/2021
AEGEAN AIRLINES SA, STR.
VILTANIOTI NR. 31, KIFFISIA, PC
14564, GRECIA, ATTICA, GRECIA

CABINET M. OPROIU, SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1,BUCURESTI,
031254, ROMANIA

(540)

AEGEAN Aegean
Airlines Romania
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 17.05.25; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:Alb, Albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Bilete de calatorie tiparite, etichete pentru
adrese din hartie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hartie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hartie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
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fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hartie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare,
operarea
și
supervizarea
recompensarii
clientilor
si
promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizare de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a

clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare, promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene, organizare de circuite turistice,
servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizare informații de călătorie, servicii de
escorta a călătorilor, servicile unei agentii de
voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
căi rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
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servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizare de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului,
managementul
aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,

escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08160

(740)

CABINET M. OPROIU, SRL,
STR:POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 031254, ROMANIA

12/11/2021
AEGEAN AIRLINES SA, STR.
VILTANIOTI NR. 31, KIFFISIA, PC
14564, GRECIA, ATTICA, GRECIA

(540)

AEGEAN Aegean
Airlines Romania
(531)

Clasificare Viena:
27.05.24; 27.05.24; 17.01.05; 29.01.04;
29.01.06
(591) Culori revendicate:Alb, Albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Bilete de calatorie tiparite, etichete pentru
adrese din hartie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hartie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
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bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hartie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hartie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare,
operarea
și
supervizarea
recompensarii
clientilor
si
promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru

terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizare de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene, organizare de circuite turistice,
servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizare informații de călătorie, servicii de
escorta a călătorilor, servicile unei agentii de
voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
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voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizare de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului,
managementul
aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,

inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08161

(740)

CABINET M. OPROIU, SRL,
STR:POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 031254, ROMANIA

12/11/2021
AEGEAN AIRLINES SA, STR.
VILTANIOTI NR. 31, KIFFISIA, PC
14564, GRECIA, ATTICA, GRECIA

(540)

AEGEAN Aegean Rumania
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 17.05.25; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:Alb, Albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Bilete de calatorie tiparite, etichete pentru
adrese din hartie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hartie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hartie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
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caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hartie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare,
operarea
și
supervizarea
recompensarii
clientilor
si
promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,

organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizare de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare, promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene, organizare de circuite turistice,
servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizare informații de călătorie, servicii de
escorta a călătorilor, servicile unei agentii de
voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
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avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizare de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului,
managementul
aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,

apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08162

(740)

CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 031254, ROMANIA

12/11/2021
AEGEAN AIRLINES SA, STR.
VILTANIOTI NR. 31, KIFISSIA, PC
14564, ATTICA, GRECIA

(540)

AEGEAN Aegean Rumania
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.21
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Bilete de calatorie (tipărite), etichete pentru
adrese din hârtie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hârtie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
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buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hârtie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hârtie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare,
operarea
și
supervizarea
recompensarii
clientilor
si
promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,

promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizarea de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare, promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene (transport), organizare de circuite
turistice, servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizarea de informații de călătorie, servicii
de escorta a călătorilor, servicile unei agentii
de voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
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bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizarea de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului,
managementul
aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,

servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08163

12/11/2021
AEGEAN AIRLINES SA, STR.
VILTANIOTI NR. 31, KIFISSIA, PC
14564, ATTICA, GRECIA

CABINET M. OPROIU, SRL,
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 031254, ROMANIA

(540)

AEGEAN Aegean Romania
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.21
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Bilete de calatorie (tipărite), etichete pentru
adrese din hârtie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hârtie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul
mărfurilor din hârtie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de

papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare din hârtie sau carton.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare,
operarea
și
supervizarea
recompensarii
clientilor
si
promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizarea de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
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scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene (transport), organizare de circuite
turistice, servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizarea de informații de călătorie, servicii
de escorta a călătorilor, servicile unei agentii
de voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a
bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii

pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizarea de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului,
managementul
aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
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ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08164

12/11/2021
AEGEAN AIRLINES SA, STR.
VILTANIOTI NR. 31, KIFISSIA, PC
14564, ATTICA, GRECIA

CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 031254, ROMANIA

(540)

AEGEAN Aegean Romania
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.21
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Bilete de calatorie (tipărite), etichete pentru
adrese din hârtie sau carton, carnetele pentru
birou, bilete tipărite, brosuri (prospecte), plicuri
(papetărie), afișe, manuale, brosuri publicitare,
șervețele de hârtie, etichete autoadezive
tipărite, etichete autoadezive din hârtie sau
carton, dispozitive de etichetare manuale,
buletine informative, etichete tiparite pentru
bagaje, carnete/carti pentru insemnari (tip
memorandum /memento), etichete din hartie,
calendare (indicatoare de data), etichete din
hartie sau carton, hartie pentru scrisori (produse
finite), tiparituri, etichete pentru transportul

mărfurilor din hârtie sau carton, șervețele din
hârtie, tiparituri computerizate (printouts), hartie
de impachetat, ilustrate, benzi din hartie, reviste
(periodice), etichete detasabile din hârtie pentru
bagaje, etichete detasabile din carton, etichete
tiparite din hartie, coli de hartie (papetarie),
ziare, notite adezive, blocnotesuri (papetarie),
almanahuri, papetarie din hartie pentru birou,
caiete pentru desenat sau pentru scris, carti
pentru desenat sau pentru scris, tablouri, carti,
hartie si carton, tipizate (formulare tiparite),
bilete, afise din hartie sau din carton, periodice,
fotografii, etichete detasabile din hartie pentru
identificare, publicatii periodice, produse de
papetarie, fete de masa din hartie, produse de
papetarie din hartie, cataloage, etichete pentru
marcare.
35. Expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare
digitale, furnizare de spații publicitare,
organizare,
operarea
și
supervizarea
recompensarii
clientilor
si
promovarea
programelor de stimulare a clientilor, asigurarea
si distribuirea de materiale de promovare
(brosuri, pliante, prospecte, materiale tipărite,
mostre), managementul programelor de
loialitate, difuzare de reclame din partea
terților prin intermediul internetului, vanzare
prin intermediul internetului, închiriere de
spații publicitare, managementul afacerilor,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste de toate tipurile,
asistență în conducerea afacerilor, servicii
administrative in legatura cu carduri de
fidelitate, publicare de materiale publicitare
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, administrarea
(managementul) programelor pentru pasagerii
care călătoresc frecvent cu avionul, planificarea
și organizarea de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri comerciale (financiare)
si promotionale, organizare programelor de
fidelizare a clienților în scopuri promoționale,
de publicitare sau de marketing, conceperea de
materiale publicitare, servicii online (electronice)
de vânzare cu amănuntul in legatura cu
articole de voiaj, administrarea (managementul)
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, demostratii (prezentari) de produse,
servicii de publicitate bazate pe internet,
publicitate, închiriere de material publicitar,
promovarea produselor și serviciilor pentru
terti, prin asigurarea sponsorilor interesati
in promovarea produselor și serviciilor lor,
prin programe de loialitate, marketing pentru
produsele si serviciilor tertilor, prin distribuirea
de vouchere, administrarea (managementul)
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afacerilor unei companii aeriane, servicii
in legatura cu programele de fidelizare,
motivare și recompensare printr-o schema
de bonusuri, publicarea materialelor de
promovare, închiriere de timp publicitar în
media, organizarea de evenimente, expoziții,
târguri comerciale și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și de promovare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau promotionale, furnizarea de informatii cu
privire la materialul promotional, promovarea
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clientului, administrarea afacerilor, pregătirea
și prezentarea de expuneri audiovizuale în
scopuri de promovare., promovarea produselor
și servicilor terților prin programe de fidelitate cu
carduri de fidelitate.
39. Servicii programate pentru pasagerii unei
linii aeriene (transport), organizare de circuite
turistice, servicii ale unei linii aeriene, ambalarea
produselor, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, servicii de
descărcare a mărfurilor, servicii turistice in
legatura cu excursii si de vizitare a obiectivelor,
servicii de vizualizare (check-in) a bagajelor
(care nu se refera la controlul de securitate),
rezervare de călătorii si vacante (transport),
servicii pentru organizarea transportului de
călători, organizarea de excursii turistice,
organizare de călătorii de vacanță, rezervarea
spatiilor de parcare în aeroporturi, organizare de
zboruri, transportul bagajelor pe cale aeriană,
furnizarea de informații de călătorie, servicii
de escorta a călătorilor, servicile unei agentii
de voiaj cu privire la organizarea transportului
de persoane, încărcarea și descărcarea
aeronavelor, servicile unei agentii de voiaj cu
privire la organizarea transportului de călători,
servicii de informare electronice cu privire
la rezervările pentru călătorii, servicii pentru
parcarea aeronavelor, servicii de rezervare
pentru călătorii, oferite de agenții, transport
aerian, servicii electronice de informare privind
transportul, servicii de inchiriere a depozitelor,
servicii de călătorii aeriene, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de transport
pentru pasageri și pentru încărcătura, vizitarea
obiectivelor turistice (transport), servicii de
organizare a transportului, servicii de ghizi
turistici, consultanță în domeniul transportului
aerian, servicii de vizualizare (check-in) a
bagajelor inainte de imbarcare, servicii de
voiaj, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de vizualizare (check-in) a biletelor
aerienele cu prioritate, servicii de inchiriere
de avioane, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii de depozitare a

bagajelor pentru pasageri, transport de mărfuri
(cargo), furnizare de informații in legatura cu
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, transport aerian de
marfă, servicii de informare despre calatorii,
închirierea de aeronave, servicii de bilete
de avion, servicii de transport, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu
avionul, transport pentru bagaje si pasageri,
transport de marfuri, transport aerian de marfuri,
organizarea transporturilor de persoane pe
cai rutiere, feroviare, maritime și aeriene,
servicii ale unei linii aeriene privind transportul
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii de tour operator, organizare de rute
turistice (transport), furnizare de informații
referitoare la decolarea aeronavelor, servicii
de îmbarcare prioritară, control (check-in) al
biletelor prioritare, de identificare a locului și de
rezervare, pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii electonice de informare
privind transportul pasagerilor, organizare de
tururi pentru obiective de interes turistic,
organizarea transportului aerian, furnizarea de
informatii turistice, transport aerian de pasageri,
închirierea motoarelor aeronavelor, servicii
aeriene, rutiere, feroviare și navale de transport
și de livrare, furnizare de transport de pasageri
pe cale aeriană, servicii aeriene de transport,
servicii computerizate de rezervare pentru
călătorii, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, organizarea transportului aerian
de pasageri, servicii de rezervare a biletelor
de avion, servicii de transport, organizare de
calatorii, servicii de consultanta în domeniul
transportului,
managementul
aeronavelor,
transportul pasagerilor cu aeronave, servicii
de ghid turistic, servicii de informații în
domeniul transportului, servicii pentru transportul
bagajelor, servicii de incărcare de mărfuri
pentru transport pe cale aeriană, organizare
de călătorii cu avionul, furnizarea de informatii
in domeniile legate de voiaj, servicii de
transport aerian, organizarea de tururi de oraș
și de excursii, organizarea si managementul
excursiilor, servicii de transport aerian, in
legatura cu un program de loialitate pentru
călătorii fideli, organizarea transportului de
călători, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
servicii de informare in legatura cu transportul,
inchirierea aeronavelor, organizarea calatoriilor
si transportul calatorilor, servicii de informare
electronice privind călătoriile, servicii de
verificare (check-in) a biletelor de avion, servicii
de informare cu privire la intinerariul calatoriei,
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servicii de impachetare pentru protejare a
bagajului pe timpul calatoriei, servicii de
aranjamente de calatorie in legatura cu
pachetele de vacanta, transport cu elicopterul,
servicii de navlosire a aeronavelor, transport
aerian, rezervarea si aranjarea accesului catre
salile de asteptare din aeroport, organizarea si
furnizarea de servicii de transport pe pamant,
apa sau aer, transport aerian de calatori,
furnizarea de informatii cu privire la zboruri,
închirierea motoarelor de aeronave, furnizare
de informații referitoare la sosirile aeronavelor,
escortarea pasagerilor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, servicii
ale unei agenții de voiaj pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, organizarea
transportului, realizarea formalităților pentru
schimbarea biletelor de avion in regim de
urgenta, servicii de informare computerizata
despre calatorii, servicii ale unei agenții de turism
pentru rezervări de calatorie, organizare de vizite
turistice cu ghid, servicii maritime si aerine,
închirieri de piese de aeronave, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08165

12/11/2021
PENCIU PASCU VASILE SERGIU
PFA, STRADA SOBARILOR NR.
38A, JUNIOR RESIDENCE, BLOC
J7, SCARA 2, ETAJ 2, AP 46,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400270, CLUJ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01
(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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08166

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

12/11/2021
RIVIERA BIKE SRL, STR. LT.
MAJ. AV. TANASE BANCIU NR.
12, TARLAUA 20/1, PARCELA 2;3,
LOT 2, JUDEȚ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

RIVIERA WORKS
(531)

Lădița cu bunătăți

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea,
organizarea
și
managementul afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, publicitate
prin toate mijloacele cunoscute sau care se
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vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea computerizată,
servicii de promovare şi de informare, lucrări
de birou, gestionarea afacerilor comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse respectiv: a pieselor de schimb pentru
biciclete, triciclete, scutere şi alte vehicule
terestre permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le achiziţioneze comod (cu excepţia
transportului), inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, publicitate, servicii
de agenții de import-export, servicii oferite de
lanţuri de magazine, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata referitoare la
articole de bricolaj, fierărie, articole mici din
metal, produse metalice, chei, lacate, unelte
manuale pentru grădină, părţi şi accesorii
pentru vehicule terestre, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală, servicii de vanzare
online a articolelor de bricolaj, fierărie, articole
mici din metal, produse metalice, chei, lacate,
unelte manuale pentru grădină, părţi şi accesorii
pentru vehicule terestre, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate
exterioară, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de comenzi online, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articolele
de bricolaj, fierărie, articole mici din metal,
produse metalice, chei, lacate, unelte manuale
pentru grădină, părţi şi accesorii pentru vehicule
terestre, aparate de locomoţie terestră, aeriană
sau navală, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
articolelor de bricolaj, fierărie, articole mici din
metal, produse metalice, chei, lacate, unelte
manuale pentru grădină, părţi şi accesorii pentru
vehicule terestre, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
referitoare la scule şi instrumente de mână
acţionate manual, ferăstraie mecanice, aparate
de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor,
de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare, vehicule, accesorii pentru vehicule,
biciclete, sisteme de alarma pentru vehicule,
cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online de
scule şi instrumente de mână acţionate manual,

ferăstraie mecanice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, vehicule,
accesorii pentru vehicule, biciclete, sisteme de
alarma pentru vehicule, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal, ţevi
şi tuburi metalice, servicii de vanzare online de
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
ferăstraie mecanice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, vehicule,
accesorii pentru vehicule, biciclete, sisteme de
alarma pentru vehicule, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal, ţevi
şi tuburi metalice, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
scule şi instrumente de mână acţionate manual,
ferăstraie mecanice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, vehicule,
accesorii pentru vehicule, biciclete, sisteme
de alarma pentru vehicule, cabluri şi fire
metalice neelectrice, fierărie, articole mici din
metal, ţevi şi tuburi metalice (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata referitoare la masini, masini-unelte,
generatoare de curent, echipament pentru
agricultură, grădinărit şi sivicultură (maşini),
piese pentru vehicule, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre), scule manuale,
altele decât cele acţionate manual, servicii de
vânzare cu amănuntul online de masini, masiniunelte, generatoare de curent, echipament
pentru agricultură, grădinărit şi sivicultură
(maşini), piese pentru vehicule, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
servicii de vanzare online masini, masiniunelte, generatoare de curent, echipament
pentru agricultură, grădinărit şi sivicultură
(maşini), piese pentru vehicule, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, precum masini, masiniunelte, generatoare de curent, echipament
pentru agricultură, grădinărit şi sivicultură
(maşini), piese pentru vehicule, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre), scule manuale,
altele decât cele acţionate manual (cu excepţia
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transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata referitoare la aparate şi
maşini de lustruire pentru uz casnic, nonelectrice, stropitori, plite, arzătoare cu petrol,
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
aparat de absorbtie a apei, unelte manuale,
unelte pentru gatit (manuale), unelte pentru
gradinarit (manuale), unelte manuale de reparat,
componente ale masinilor sau motoarelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online de
aparate şi maşini de lustruire pentru uz
casnic, non-electrice, stropitori, plite, arzătoare
cu petrol, maşini de gătit, aparate şi instalaţii
de gătit, aparat de absorbtie a apei, unelte
manuale, unelte pentru gatit (manuale), unelte
pentru gradinarit (manuale), unelte manuale
de reparat, componente ale masinilor sau
motoarelor, servicii de vanzare online aparate
şi maşini de lustruire pentru uz casnic, nonelectrice, stropitori, plite, arzătoare cu petrol,
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
aparat de absorbtie a apei, unelte manuale,
unelte pentru gatit (manuale), unelte pentru
gradinarit (manuale), unelte manuale de reparat,
componente ale masinilor sau motoarelor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, precum aparate şi
maşini de lustruire pentru uz casnic, nonelectrice, stropitori, plite, arzătoare cu petrol,
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
aparat de absorbtie a apei, unelte manuale,
unelte pentru gatit (manuale), unelte pentru
gradinarit (manuale), unelte manuale de reparat,
componente ale masinilor sau motoarelor
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08169

12/11/2021
ELITON TRANS SRL,
STR.SMIRDAN, NR.6, BL.B3,
SC.A, AP.7, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

elitontrans We drive. We lead
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții de locuințe, servicii
de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, servicii de construcții rezidențiale si
nerezidențiale.
39. Transport de marfuri, ambalarea si
depozitarea marfurilor, organizarea de calatorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08171

12/11/2021
FOODPOINT GALATI CONCEPT
SRL, STR. MELODIEI NR. 1,
PARTER HOTEL FALEZA, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, 800069, GALAȚI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08173

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/11/2021
INTERFOOD PROCESSING SRL,
STR. INDUSTRIILOR NR. 32, JUD.
IAŞI, BRATULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

UPPER STEAK & WINE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi, 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.
───────

M
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, alb
(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, carne și produse din carne,
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
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, amestecuri
pentru supe, antreuri pe bază de legume,
batoane nutritive pe bază de soia, batoane
pe bază de nuci și semințe, bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
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produse lactate tartinabile, paste de carne
tartinabil, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, musaca cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate
cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat, cărnuri gătite, carne procesată,
jambon, înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză alba, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
brânzeturi, brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe., frigărui shish kebab, mâncăruri preparate
care constau în principal din kebab, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, falafel, chipsuri (cartofi prăjiți), salate
preparate, salate aperitiv, salate de fructe, salate
de cartofi, legume gata-tăiate pentru salate.
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, respectiv: miere,
propolis/clei de albine, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, batoane de cereale și batoane
energizante, aperitive (tartine), specialități de
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie pe bază
de arahide, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie

cu aromă de praline, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor, sosuri, amestecuri de condimente,
sos pentru kebab, sandvișuri, hamburgeri
(sandvișuri), hot dog (sandvișuri), înveliș pentru
sandvișuri, lipie, lipii cu pui, pizza, baclava,
sosuri, sosuri pentru salate, salate de paste.
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 mcomercial 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 imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu carne, fructe,
ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci și
leguminoase), ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, produse lactate și

312

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

înlocuitori, uleiuri și grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, deserturi, alimente semipreparate
și snack-uri, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice.,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare.
39. Transport,
organizarea
transportului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, servicii de
curierat, livrare de alimente, livrare de pizza,
servicii de livrare, depozitare și livrare de bunuri,
livrare de produse de băcănie, servicii de livrare
a alimentelor, livrarea de mărfuri, livrare de
alimente de către restaurante.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, 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,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de fastfooduri, 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, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, 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,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de 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 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, furnizarea 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 catering, servicii de bufet de salate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)
(511)
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M 2021 08175

13/11/2021
SORIN PLATON, STR. FAGULUI,
NR.80A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400483, CLUJ,
ROMANIA

Clasificare Viena:
02.01.02; 02.01.16
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Acaricide, acaricide de uz casnic, acaricide

de uz industrial, agent chimic care ucide
sporii, agenți fungicizi, bacteriene (otrăvuri
-), batoane pentru fumigație folosite ca
dezinfectante, benzi cu adeziv utilizate împotriva
dăunătorilor, bețișoare fumigante, bețișoare antițânțari, biocide, biocide sintetice, biopesticide de
uz casnic, clei pentru prins muște, fumiganți,
fungicide, fungicide de uz domestic, insecticide,
insecticide de uz domestic, insectifuge,
otravă pentru șobolani, otrăvuri, paraziticide,
pastile insectifuge de uz personal (portabile),
preparate antiparazitare din surse chimice,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru
distrugerea
insectelor,
preparate
pentru exterminarea puricilor, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse contra
moliilor, produse insectifuge destinate utilizării
pe oameni, produse insectifuge pentru utilizare
pe animale, bile de naftalină, brățări impregnate
cu produse pentru respingerea insectelor,
brățări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, erbicide, fungicide pentru eliminarea
dăunătorilor, larvicide, nematicide, moluscocide,
ovicide, pesticid pentru nematode, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide),
produse repelente de țânțari, pudre pentru
eliminarea puricilor, pudre împotriva puricilor,
regulatori de creștere a insectelor, soluții
insecticide pentru spălături veterinare, spray
antiinsecte, spray-uri împotriva puricilor,
substanțe antimucegai, substanțe care atrag
insectele, substanțe repelente pentru viermi
folosite pentru gazon sau iarbă, vermicide, zgărzi
antiparazitare pentru animale.
37. Servicii
de
deratizare,
controlul
dăunătorilor,
controlul
dăunătorilor
cu
privire la clădiri, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, dezinfectarea
clădirilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, dezinfecție, servicii
de eliminarea dăunătorilor altii decat cei
din agricultura, acvacultura,horicultura si
sivicultura, exterminarea dăunătorilor, servicii de
exterminarea dăunătorilor (nu pentru agricultură,
silvicultură sau horticultură), fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, fumigarea
mărfurilor împotriva dăunătorilor, fumigarea
mărfurilor împotriva paraziților, fumigație,
dezinfectare a veselei, controlul termitelor,

controlul infestării cu purici, dezinfectarea
clădirilor împotriva contaminării cu bacterii,
distrugerea dăunătorilor alții (nu cea practicată
în agricultură), protejarea clădirilor contra
pătrunderii dăunătorilor și paraziților, pulverizare
de insecticide pentru locuințe rezidențiale,
pulverizare insecticide pentru clădiri comerciale,
servicii de control al dăunătorilor, altele decât
cele pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
tratarea suprafețelor cu produse repelente
pentru îndepărtarea animalelor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08176

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

13/11/2021
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
INDUSTRIA DE SECURITATE
- ARIS, PIATA ALBA IULIA,
NR.3, BL.I2, AP.32, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031103, ROMANIA

(540)

ZIUA SECURITĂŢII
PRIVATE ÎN ROMÂNIA
FEDERATIA SERVICIILOR
SECURITATE FSS
(531)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 02.01.02;
02.01.23; 14.05.02; 14.05.23; 18.01.09;
03.01.08; 14.07.09; 02.09.17; 16.01.25;
23.03.05
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(591)

Culori revendicate:galben, rosu,
albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
organizare de târguri comerciale, realizare de
târguri comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și coordonare de târguri
comerciale, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, organizare și coordonare
de târguri de afaceri, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare de
târguri și expoziții înscopuri comerciale și
publicitare, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții in scopuri comerciale, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri comerciale
și expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, 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, marketing
pentru evenimente, realizarea de evenimente
comerciale,
coordonare
de
evenimente
comerciale, promovare de evenimente speciale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de asistență și consultanță pentru

publicitate, marketing și promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare
de produse și servicii, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii, administrare de certificări profesionale
(vocaționale), organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de simpozioane educaționale,
organizarea și conducerea de simpozioane,
simpozioane pe teme de educație, organizare
de simpozioane referitoare la educație,
organizarea de simpozioane referitoare la
instruire, realizare, coordonare și organizare
de simpozioane, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, servicii de
consultanță si informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de simpozioane,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, instruire, instruire pentru adulți, instruire
de personal, servicii de instruire, pregătire
și instruire, furnizarea de instruire online,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, organizare de
congrese în scop de instruire, organizare de
demonstrații în scop de instruire, acreditare
de competențe profesionale, atribuirea de
certificate de absolvire, servicii de acreditare
în educație, și anume furnizare de cursuri și
examinare, organizare de prezentări în scop
de instruire, instruire tehnică în materie de
siguranță, organizare de expoziții în scop de
instruire.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08177

(210)
(151)
(732)

14/11/2021
SC CULDA TRAINING
AND COACHING SRL,
STR.LUCEAFARULUI, NR.10,
AP.15, JUDETUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

15/11/2021
SC DECO CENTER SRL, SAT
VLAHA NR. 22, JUDETUL CLUJ,
SAT VLAHA, 407513, CLUJ,
ROMANIA

DECO DAYS interior
design accelerator

ZOOMHR TALENT
FOR BUSINESS
(531)

M 2021 08179

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.04.04
(591) Culori revendicate:maro (Pantone
7556), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Organizarea de expoziții comerciale și
servicii expoziționale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare.
41. Organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
───────

316

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

(531)

M 2021 08180

15/11/2021
THE NORTH QUEST SRL,
STRADA TIBLESULUI, NR. 37,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, BACAU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

THE NORTH QUEST
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08181

(740)

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

15/11/2021
SPORT & FASHION
MANAGEMENT PTE. LTD., 6
SHENTON WAY, # 18-11 OUE
DOWNTOWN 2, SINGAPORE,
068809, SINGAPORE

(540)

REACTION

Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Mici articole de fierărie, manșoane (articole de
fierărie), încuietori metalice, incluzând încuietori
metalice pentru vehicule, chei metalice pentru
încuietori, instalații metalice pentru parcat
trotinete (vehicule), dispozitive de blocat roțile
(gheare), șuruburi metalice.
7. Plăcuțe de frână, cu excepția celor pentru
vehicule, rulmenți pentru skateboard, rulmenți
pentru patine cu rotile, rulmenți pentru trotinete
recreative pentru copii, segmenți de frână, alții
decât cei pentru vehicule.
8. Unelte de mână, acționate manual, chei
de piulițe, inclusiv cele incluse în seturile de
înlocuire a roților de patine cu rotile, chei de
buloane, șurubelniţe, dispozitive de strângere
a șiretului, chei de piuliţe, dispozitive acţionate
manual, şi anume clești de șireturi, inclusiv
pentru încălţăminte şi ghete pentru patine cu
rotile, tendoare (unelte acționate manual)
9. Încuietori electrice, mănuși de protecție
împotriva accidentelor, protecția capului,
echipament de protectie si siguranta, căști de
protecție pentru sport, curele pentru telefonul
mobil.
11. Dispozitive de iluminare ale vehiculelor
și reflectoare, dispozitive de iluminare pentru
patine cu rotile, dispozitive de iluminare
pentru trotinete, reflectoare pentru patine cu
rotile, reflectoare pentru trotinete, lumini pentru
trotinete, lumini pentru patine cu rotile, lumini
pentru biciclete
12. Vehiculele terestre, vehicule terestre
acționate electric, vehicule pentru călătorii
terestre, trotinete electrice, trotinete (vehicule),
scutere motorizate și nemotorizate de transport
personal,
vehicule,
echipamente
pentru
locomoție terestră, părți și accesorii pentru
vehicule terestre acționate electric, roți, cadre
pentru vehicule, punți, anvelope, frâne, sonerii,
suporturi pentru sticle, scaune, rulmenți, mânere
de ghidon, tije de ghidon,ghgidoane,tablouri
de bord, părți și accesorii pentru vehicule
pentru călătorii terestre, respectiv roți, cadre
pentru vehicule, punți, anvelope, frâne, sonerii,
suporturi pentru sticle, scaune, rulmenți, mânere
de ghidon, tije de ghidon,ghgidoane,tablouri de
bord, părți și accesorii pentru trotinete electrice
(vehicule), respectiv ghidoane, tije de ghidon,
mânere de ghidon, capete de bară pentru
mânere de ghidon, tablouri de bord, punți,
benzi de prindere pentru punți, sonerii, frâne,
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furci, protectoare împotriva stropilor, motoare,
roți, suspensii pentru roți, mecanisme de pliere,
anvelope, cadre pentru vehicule, excentrici de
cadru pentru trotinete, supape, osii, clame pentru
fixare, rulmenți, suporturi pentru fixare, în scopul
transportului mărfurilor, cricuri, suporturi pentru
sticle, scaune pentru copii, huse adaptate,
coșuri, genți adaptate pentru vehicule, centuri de
umăr pentru transport, părți și accesorii pentru
trotinete (vehicule), respectiv ghidoane, tije de
ghidon, mânere de ghidon, capete de bară
pentru mânere de ghidon, tablouri de bord, punți,
benzi de prindere pentru punți, sonerii, frâne,
furci, protectoare împotriva stropilor, motoare,
roți, suspensii pentru roți, mecanisme de pliere,
anvelope, cadre pentru vehicule, excentrici de
cadru pentru trotinete, supape, osii, clame pentru
fixare, rulmenți, suporturi pentru fixare, în scopul
transportului mărfurilor, cricuri, suporturi pentru
sticle, scaune pentru copii, huse adaptate,
coșuri, genți adaptate pentru vehicule, centuri
de umăr pentru transport, părți și accesorii
pentru scutere motorizate și nemotorizate de
transport personal, respectiv ghidoane, tije de
ghidon, mânere de ghidon, capete de bară
pentru mânere de ghidon, tablouri de bord,
punți, benzi de prindere pentru punți, sonerii,
frâne, furci, protectoare împotriva stropilor,
motoare, roți, suspensii pentru roți, mecanisme
de pliere, anvelope, cadre pentru vehicule,
excentrici de cadru pentru trotinete, supape, osii,
clame pentru fixare, rulmenți, suporturi pentru
fixare în scopul transportului mărfurilor, cricuri
suporturi pentru sticle, scaune pentru copii, huse
adaptate, coșuri, genți adaptate pentru vehicule,
centuri de umăr, pentru transport, părți și
accesorii pentru vehicule terestre respectiv roți,
cadre pentru vehicule, punți, anvelope, frâne,
sonerii, suporturi pentru sticle, scaune, rulmenți,
mânere de ghidon, tije de ghidon, ghidoane,
tablouri de bord, părți și accesorii pentru
vehicule, respectiv, roți, cadre pentru vehicule,
punți, anvelope, frâne, sonerii, suporturi pentru
sticle, scaune, rulmenți, mânere de ghidon,
tije de ghidon, ghidoane, tablouri de bord,
clame pentru fixarea ghidoanelor trotinetelor,
clopoței pentru ghidoanele trotinetelor, saboți
de frână, incluzând saboți de frână cu sisteme
de fixare pentru trotinetă, plăcuțe de frână,
incluzând plăcuțe de frână cu sisteme de
fixare, pentru trotinete, coșuri special concepute
pentru trotinete, platforme pentru copii pentru
trotinete, suporturi pe podea pentru trotinete,
rulmenți pentru roți de trotinete, saboți de
frână pentru trotinete, suporturi pentru trotinete,
rastele pentru trotinete, genți special concepute
pentru trotinete, suporturi pentru sticle pentru

biciclete, suporturi pentru sticle pentru trotinete,
excentrice rabatabile pentru cadrul trotinetei
concepute pentru a fixa un mecanism de pliere
al trotinetei, tije de ghidon (componente pentru
trotinete), furci frontale pentru trotinete, frâne
pentru trotinete, manșoane pentru ghidoane
de trotinete, platforme pentru trotinete, benzi
antiderapante pentru platforme de trotinete,
centuri pentru umeri pentru trotinete, genți
pentru trotinete, huse adaptate pentru trotinete,
mânere pentru trotinete, roți pentru trotinete,
frâne pentru roți, profiluri pentru anvelope, osii,
frâne de direcție, volane, frâne pentru vehicule
terestre, distanțiere pentru roți, huse pentru
volan, mânere, roți, suporturi pentru sticle pentru
biciclete sau alte vehicule.
16. Abţibilduri decorative, inclusiv abțibilduri
decorative pentru căști de protecție, totinete.
19. Instalatii nemetalice pentru parcarea
trotinetelor
20. Încuietori, nemetalice, inclusiv pentru
vehicule, chei (nemetalice) pentru deschiderea
încuietorilor
21. Sticle pentru apă, inclusiv sticle pentru apă
pentru sport, sticle de băut pentru sport
26. Pandantive, altele decât cele pentru bijuterii,
inele de chei, panglici decorative pentru trotinete,
șireturi pentru pantofi, inclusive pentru ghete
pentru patine cu rotile
28. Jucării de călărit, vehicule de jucărie de
călărit, respectiv roți, cadre pentru vehicule
de jucărie, punți, sonerii, scaune, ghidoane,
vehicule de jucărie de călărit pentru copii,
părți și accesorii pentru jucării de călărit,
părți și accesorii pentru vehicule de călărit de
jucărie , respectiv roți, cadre pentru vehicule
de jucărie, punți, sonerii, scaune, ghidoane,
părți și accesorii pentru vehicule de călărit
de jucărie pentru copii, respectiv roți, cadre
pentru vehicule de jucărie, punți, sonerii, scaune,
ghidoane, jocuri, jucării, obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, patine cu
rotile, părți, piese și accesorii pentru patine
cu rotile, suporturi de frână, inclusiv suporturi
de frână cu elemente de fixare, pentru patine
cu rotile, plăcuțe de frână, inclusiv plăcuțe de
frână cu elemente de fixare, pentru patine cu
rotile, axe pentru roți de patine cu rotile, inclusiv
axe incluse în seturile pentru înlocuirea roților
de patine cu rotile, genți special concepute
pentru roți de patine cu rotile de atașat la
încălțaminte, genți special concepute pentru
patine cu rotile, huse special concepute pentru
roți de patine cu rotile, huse special concepute
pentru patine cu rotile, cleme pentru fixarea
ghidonului vehiculelor de jucărie de călărit,
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clopoței pentru ghidonul vehiculelor de jucărie
de călătit, jucării, inclusiv moriști de vânt
pentru vehicule de jucărie de călărit, coșuri
special concepute pentru vehicule de călărit
de jucărie, suporturi pe podea pentru vehicule
de călărit de jucărie, rastele pentru vehicule
de călărit de jucărie, suporturi pentru vehicule
de călarit de jucărie, genți special concepute
pentru vehicule de călărit de jucărie, huse
special concepute pentru vehicule de călărit de
jucărie, excentrice rabatabile pentru cadre de
vehicule de călărit de jucărie, concepute pentru
a fixa un mecanism de pliere al vehiculului de
călărit de jucărie, tije de ghidon (piese pentru
vehicule de călărit de jucărie), furci frontale
pentru vehicule de călărit de jucărie, frâne pentru
vehicule de călărit de jucărie, mânere de ghidon
pentru vehicule de călărit de jucărie, platforme
pentru vehicule de călărit de jucărie, benzi
antiderapante pentru platformele vehiculelor de
călărit de jucărie, centuri pentru umeri pentru
vehicule de călărit de jucărie, mânere pentru
vehicule de călărit de jucărie, roți pentru vehicule
de călărit de jucărie, genunchiere (articole de
sport), protecții de încheieturi (articole de sport),
apărători pentru cot (articole de sport), mănuși
de protecție (articole de sport), mănuși pentru
jocuri sportive, mănuși pentru activități sportive,
căptușeli de protecție pentru activități sportive,
invlusiv activități ca patinaj pe patine cu rotile,
skateboarding, mersul pe trotinete și biciclete,
incluzând manusi de protectie, genunchiere și
cotiere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08182

15/11/2021
LILIANA-ADRIANA PAUN,
STR. SOLD. ENE MODORAN
NR.8, BL.M89, SC.1, ET.8,
AP.48, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

EDEN BRIDEROCHII DE MIREASA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08184

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

15/11/2021
ART TOOL BOX SRL, SAT
FLORESTI, STR. RĂZOARE NR.
7E, ET. M, AP. 22, JUD. CLUJ,
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Artify ACADEMY
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 13.01.06
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(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.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbracaminte,încaltaminte și
pentru acoperirea capului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08186

(210)
(151)
(732)

15/11/2021
ALEXANDRU CONSTANTIN
POP, SAT BALOTEȘTI, STR.
AMURGULUI NR. 165/2, JUD.
ILFOV, COMUNA BALOTEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Barber Kiosk
(531)

M 2021 08188

15/11/2021
SALIH CINAN, STR ZIDURI ÎNTRE
VII NR. 19, BL A, SC 1, ET 14, APT
143, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

VAPIO PUFF

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii de frizerie, servicii de frizerie pentru
bărbați, servicii de coafor, servicii de coafor
pentru copii, servicii de coafor de lux, servicii de
salon de coafor pentru femei, servicii de coafor
pentru bărbați.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 10.01.12;
01.15.11
(591) Culori revendicate:galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări electronice
și vaporizatoare orale pentru fumători, articole
pentru fumători.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08187

15/11/2021
LAURA PALOȘ, DRUMUL
AGATULUI NR. 34, BUCUREȘTI,
013907, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

AVA GRILL

───────

15/11/2021
FLORIN ALEXE, MIHAI BRAVU
384, BL B1D ET 8 AP 97, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

GlobAd - administram
linistea voastra

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

M 2021 08189

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea,
organizarea
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

securitate, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță.

M 2021 08191

15/11/2021
LAROIAS COMPUTERS S.R.L.,
STR. CUNUNA, NR. 14, COMUNA
SĂCĂLAZ, JUDEŢ TIMIŞ, SAT
BEREGSĂU MARE , TIMIȘ,
ROMANIA

───────

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

(210)
(151)
(732)

M 2021 08192

(740)

CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

15/11/2021
NICOLAE-ADRIAN TULUCA,
STR. MIHAIL IVANOVICI GLINKA
NR.13, AT. 5, AP. 12, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CRED în ROMÂNIA

Eye Shield Siguranţa
Dumneavoastră
(531)

(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.06; 24.01.05; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de instalare și de reparații, instalarea
sistemelor de securitate, instalare de sisteme de
securitate, instalare de sisteme de comunicații cu
radiofrecvență, instalare de sisteme de control
al accesului, servicii de informații referitoare la
instalarea de sisteme de securitate, întreținere
și reparare de instalații de securitate, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de securitate
și de siguranță, reparații sau întreținere de
echipamente și aparate de videofrecvență,
instalare de aparate de securitate pentru case,
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule, întreținere și service de alarme de

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe informatice descărcabile conţinând
materiale de propagandă politică şi de instruire,
inclusiv suportul de înregistrare sau difuzare a
lor.
16. Produse de imprimerie şi tipografie cu
caracter de propagandă şi de instruire politică,
afişe, broşuri, pliante, reviste, publicaţii (ziare
şi reviste cu caracter de periodice), articole de
birou.
29. Băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază
de bacterii din acid lactic, brânzeturi, cârnați,
caltaboș, carne și produse din carne, conserve
cu legume, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, gemuri, jambon, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
lebăr, mezeluri, ouă și produse din ouă, paste de
carne, paste tartinabile din pește, fructe de mare
și moluște, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, sarmale, supe
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și baze de supă, extracte din carne, tobă, uleiuri
și grăsimi comestibile, unt.
30. Aluaturi și amestecuri din acestea, batoane
de cereale și batoane energizante, cereale,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, făină, glazuri dulci și umpluturi,
jeleuri, mere glazurate, miere, mieji de nucă
și alți mieji trași în zahăr caramelizat, nuga,
orez, pâine, paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște, plăcinte, prăjituri, praline, preparate
de condimente, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), sandvișuri, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, siropuri și melasă, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, tarte,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole respectiv: miere,
miere naturală, miere maturată natural, miere
(pentru alimentație), miere cu trufe, miere
de helichrysum, miere de manuka, produse
tartinabile dulci (miere), miere cu plante
aromatice, miere biologică pentru consum uman,
cremă de zahăr invertit (miere artificială),
propolis, propolis de uz alimentar, ceară de
albine de uz alimentar.
35. Servicii de informare a publicului, de
difuzare de declaraţii sau anunţuri cu caracter
de propagandă. asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
administrativă în procesul de prezentare a
unui răspuns la cererile de oferte, agenții de
publicitate, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, consultanță
în afaceri, consultanță în managementul
și organizarea afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță privind
organizarea afacerii, dezvoltare de conceptii
de publicitate, decorarea vitrinelor, difuzare de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
estimare în afaceri comerciale, informații
pentru afaceri, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, închiriere de
standuri de vânzare, indexare web în
scop comercial sau publicitar, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
înregistrarea de comunicate scrise și de
date, managementul activităților de impresariat
artistic, managementul afacerilor sportivilor,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
în cadrul publicării de software, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, organizare de târguri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări

de modă în scop promoțional, prestarea
de servicii de piață inteligentă, previziuni
economice, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, producție de
clipuri publicitare, producție de programe de
teleshopping, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzărilor pentru
terți, publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate directă prin poștă, publicitate online într-o rețea informatizată, publicitate
prin corespondență, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, reactualizarea materialelor
publicitare, publicitate de tip pay-per-click
(ppc), redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, redactare de texte publicitare,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comunicaţii corporative, servicii de inteligență
competitivă, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere de afaceri cu privire
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de marketing, servicii de layout în scopuri
publicitare, servicii de lobby comercial, servicii
de modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de relații cu publicul,
servicii de relaţii media, servicii de revista presei,
servicii de secretariat, servicii de stenografie,
servicii de telemarketing, sondaje de opinie,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
studii de piață.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale
precum şi servicii cu caracter financiar
sau economic efectuate în vederea realizării
propagandei politice.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, organizarea
de manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii, instruire politică efectuată prin massmedia.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță.
45. Organizarea
de
activităţi
politice,
organizarea de evenimente politice.

322

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

43. Servicii de grădinițe pentru copii, servicii de
grădinițe și centre de supraveghere de zi.

M 2021 08197

15/11/2021
ANAMARIA-LUCIA MORAR, STR.
NICHITA STĂNESCU, NR. 32,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDETUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

(540)

M 2021 08198

15/11/2021
LAURA MOCANU, BD. MIRCEA
VODĂ, NR.21D, ETAJ 6, AP.6.1,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

CREȘTEM FRUMOS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de ateliere recreative,
organizarea de ateliere de formare, organizarea
de ateliere de lucru, organizarea de ateliere
organizate în scopuri educative, organizarea
de ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de ateliere și seminare, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
organizare de ateliere profesionale și cursuri
de pregătire profesională, realizare, coordonare
și organizare de ateliere de lucru (instruire),
organizare și coordonare de ateliere și seminare
de autoconștientizare, organizare de ateliere
de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de ateliere
de lucru și seminarii despre cunoașterea
de sine, organizare de ateliere de lucru și
seminarii pe teme de autocunoaștere, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de lucru
(instruire), furnizarea de cursuri de dezvoltare
personală, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), prestarea
de servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school.

LORAN PURE LUXURY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme cosmetice, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice, produse cosmetice,
luciu pentru buze, rujuri, preparate pentru
machiaj,
preparate
pentru
indepartarea
machiajului.
14. Broșe (bijuterii), bijuterii, lanțuri (bijuterii),
inele (bijuterii), bijuterii cu diamante, brățări
(bijuterii), bijuterii din aur, aur filat (bijuterii),
bijuterii din platină, bijuterii confecționate din aur,
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,
bijuterii placate cu metale prețioase, diamante,
ceasuri de mână, ceasuri de mână elegante,
pietre semiprețioase, pietre prețioase, cercei,
butoni de camasa.
35. Publicitate, marketing, servicii de comert on
line,cu ridicata si amananuntul pentru produsele
din clasele Nisa 3 și 4.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
de îngrijire a frumuseții pentru oameni
sau animale, servicii stomatologice, ingrijire
medicala, chirurgie plastica, ingrijirea sanatatii,
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servicii de machiaj, tatuare, servicii de medicina
alternativa.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08199

15/11/2021
SC IDA PRO AMBIENT SRL,
STR. ARGENTINA NR. 43, CAM.
8 ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

IDA INTERIOR DESIGN
ARHITECTURA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.03.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier din lemn masiv, pal, mdf,
metal si accesorii mobilier folosite pentru
design interior, respectiv: somiere, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei, cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice,
sisteme de deschidere a ușilor, neelectrice şi
nemetalice, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru deschiderea ferestrelor, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru închiderea
ferestrelor, scripete de rulou, nemetalice/
scripete de rulou, nemetalice, mască de
chiuvetă, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, cutii din lemn
sau plastic, cleme, nemetalice, pentru mobile,
tâmplărie artistică, cutii pentru jucării, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, containere,
nemetalice (depozitare, transport), lădiţe,
aviziere, suporturi de prezentare, fitinguri de

uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, picioare pentru
mobilă, dulapuri pentru dosare, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobilă), fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din, lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobile, tetiere (mobilă), balamale, nemetalice,
scări din lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice,
rafturi, elemente mobile – decorațiuni folosite
în design-ul interior, anume: lucrări de artă
făcute din lemn, ceară, ipsos, plastic, os
neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de mare,
chihlimbar, oglinzi, rame pentru tablouri, jaluzele
și obloane interioare, perdele din bambus,
perdele decorative din mărgele, scripete de
rulou, nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice,
plăcuțe de înmatriculare nemetalice, cutii de
scrisori, nemetalice sau din zidărie, agăţători
pentru genţi, nemetalice, butoaie nemetalice,
coșuri nemetalice, lacăte, altelele decât cele
electronice, nemetalice, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice /
dopuri pentru sticle, nemetalice, faguri artificiali
pentru stupi, corali, dopuri de plută, fildeş
vegetal, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât bijuteriile, inele pentru
perdele, suporturi pentru draperii, nu cele
din material textil, călăreţi pentru prinderea
perdelei de şină, şine pentru perdele, galerii
pentru perdele, cârlige pentru perdele, cordoane
pentru draperii curtain tie-backs, decoraţiuni din
plastic pentru produsele alimentare, gherghefuri,
suporturi pentru arme, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, organizatoare
pentru bijuterii, panouri de agăţat cheile, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, coarne
de cerb, împletituri din paie, animale împăiate,
păsări împăiate, manechine pentru croitori /
manechine pentru croitorese / manechine,
suporturi pentru umbrele, împletituri, clopoţei
de vânt (decoraţiuni), panglică de lemn, ambră
galbenă / chihlimbar.
42. Servicii de arhitectură,
consultanță în
arhitectură, proiectarea de decorațiuni interioare,
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proiectare industrială, stilizare (proiectare
industrială), consultanță tehnologică, servicii de
planificare arhitecturală şi urbană, amenajare /
design interior, design de arte grafice, design
mobilier, creare şi menţinere site web propriu.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08200

15/11/2021
PRIMONET RO, STR. AMATIULUI
NR. 47, JUDET.SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE, NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ALTORA OTHERS'
ARE BETTER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 27.05.04
(591) Culori revendicate:ROSU, MARO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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, 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.
24. Lenjerie de uz casnic, de exemplu,
cearceafuri, dosuri de perne, prosoape din
materiale textile, textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, lenjerie de pat, pături pentru pat.
26. Pandantive, altele decat cele pentru bijuterii,
inele de chei sau lanţuri pentru brelocuri, aplicaţii
(mercerie), insigne pentru purtare, nu din metale
preţioase.
34. Tutun și produse de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri, pachete cu hârtii pentru ţigări, cuţite
pentru trabucuri, suporturi pentru trabucuri,
filtre pentru ţigări, tabachere, ţigări care conţin
substituenţi de tutun, nu pentru scopuri medicale,
pietre pentru aprindere, ţigări electronice,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
tutun, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru ţigările electronice, soluţii lichide
pentru ţigările electronice, cartomizoare pentru
țigări electronice, atomizoare pentru țigări
electronice, narghilea, brichete pentru fumători,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, pungi cu tutun, pipe
de tutun.
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
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.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08201

15/11/2021
VINEX MURFATLAR SRL, STR
COCHIRLENI, NR.1, JUDET
CONSTANTA, CERNAVODA,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI, NR
144, BL.ST2, SC.B, ET.5 , AP.46,
JUDET CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08202

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDET ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

16/11/2021
ZENEEA TWIN, STR. BODOC,
NR. 2, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(540)

RESTAURANT
CONACUL ZENEEA
(531)

TRAINIC
(531)

Clasificare Viena:
27.07.17; 05.01.01; 05.01.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

Clasificare Viena:
27.05.17; 07.01.01; 04.05.21; 26.01.02
(591) Culori revendicate:Crem, Maro, Rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare
41. Organizare de activități de divertisment,
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
recreative, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare de
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serbări în scopuri de divertisment, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole de divertisment, organizare și
coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de baluri(divertisment),
organizarea de baluri(divertisment), organizarea
de
evenimente
culturale
și
artistice,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Servicii oferite de baruri, 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, 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,
servicii oferite de pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, 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 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 cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, 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 restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii oferite de snack-baruri,
spații pentru festivități și facilități temporare
de birouri și reuniuni, furnizare de centre
comunitare pentru adunări și întâlniri sociale,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de săli de conferințe, organizare de
recepții pentru nunți (spații), închiriere de săli de
reuniune, închiriere de săli pentru evenimente
sociale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08203

(740)

VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
PORII NR. 152, SC.B, AP.96, JUDET
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

15/11/2021
DEPOSIB EXPERT S.R.L., STR.
LUDOŞ NR.5 BLOC 52, SCARA C,
AP.32, JUDET SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

DEPOSIB
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Ferestre metalice, accesorii metalice pentru
ferestre, ferestre metalice în perete, rulouri
metalice pentru ferestre, tocuri metalice pentru
ferestre, garnituri metalice pentru ferestre,
glafuri metalice pentru ferestre, opritoare
metalice pentru ferestre, garnituri metalice
pentru etanșare ferestre, ferestre blindate, cu
cadre metalice, ecrane de protecție metalice
pentru ferestre, încuietori metalice pentru
tocuri de ferestre, dispozitive metalice pentru
deschiderea ferestrelor (neelectrice), mânere
metalice pentru ferestre cu cadru mobil,
ferestre luminatoare (metalice) pentru utilizare în
construcții, ansambluri de ferestre cu fante de
ventilație (metalice), scări metalice, trepte scări
metalice, scări mobile metalice, scări metalice
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pentru biblioteci, scări și schele metalice, scări
metalice folosite la schele, uși metalice de garaj,
uși de garaj metalice, garaje prefabricate din
metal, role metalice pentru uși de garaj, poduri
(structuri metalice), rulouri (exterioare) din metal,
rulouri de metal pentru geamuri glisante , rulouri
metalice laminate la rece, rulouri opace din
metal (exterior), jaluzele metalice, jaluzele din
metal, jaluzele exterioare din metal, jaluzele
din metal pentru uz extern, uși, porți, ferestre
și jaluzele pentru ferestre din metal, jaluzele
lamelare orizontale (de exterior), din metal,
jaluzele orizontale venețiene (de exterior), din
metal.
19. Lemn pentru construcții, obloane din lemn,
balustrade din lemn, pavele din lemn, placaje
din lemn, plăci de lemn, grinzi din lemn, plăci
din lemn, lemn pentru bricolaj, lambriuri de lemn,
panouri din lemn, construcții din lemn, îmbinări
din lemn, lemn de construcție, lemn folosit în
construcții, profile (profiluri) din lemn, materiale
de constructii, din lemn, scări nemetalice,
componente pentru scări nemetalice, trepte de
scări nemetalice, scări nemetalice destinate
utilizării în clădiri, ferestre nemetalice, profiluri
pentru ferestre, ferestre din pvc, obloane
nemetalice pentru ferestre, grilaje pentru ferestre
(nemetalice), pervazuri de ferestre (nemetalice),
placare (nemetalică) pentru ferestre, cadre
(nemetalice) pentru ferestre, rame de ferestre
(nemetalice), tocuri de ferestre (nemetalice),
panouri nemetalice pentru ferestre, uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
pervazuri de ferestre, nemetalice, elemente
de sticlă pentru ferestre, panouri din sticlă
pentru ferestre, obloane externe pentru ferestre
nemetalice, rame de lemn pentru ferestre, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, rame
din material plastic pentru ferestre, ferestre
pentru acoperiș realizate din materiale plastice,
panouri cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate
în construcții, ansambluri de ferestre cu fante
de ventilație (nemetalice), tocuri de ferestre din
lemn placat cu aluminiu, ferestre de acoperiș
în formă de evantai, din materiale nemetalice,
uși de garaj nemetalice, uși (nemetalice) pentru
garaje, garaje prefabricate, nu din metal, uși de
garaj (nemetalice) de uz casnic, acoperișuri din
țiglă, jaluzele nemetalice, jaluzele confecționate
din materiale nemetalice, jaluzele nemetalice
termice (din șipci, pentru exterior), jaluzele
nemetalice cu șipci (pentru exterior), jaluzele
rulante din lemn pentru uz exterior, jaluzele
rulante pentru utilizare exterioară (nu din
metal sau textile), jaluzele orizontale lamelare
(interioare), care nu sunt din metal sau din
materiale textile, jaluzele orizontale venețiene

(de exterior), care nu sunt din metal sau din
materiale textile.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu:ferestre de mansarda,
scari de acces la pod, ferestre de acoperis
terasa.marketing promoțional, împărțirea de
eșantioane 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
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, 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, servicii de consultanță pentru
conducerea afacerilor , servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii pentru
terti.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08205

(740)

VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA PFA,
STR. PORII NR. 152, SC. III, AP. 96,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

15/11/2021
ASOCIAŢIA THE STORY OF
AUTISM, STR. POPA SAVU NR.
68A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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
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de televiziune si înregistrări audiovizuale (fără
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.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08206

15/11/2021
DYAD STONE TRANSPORT SRL,
PIAŢA ALBA IULIA NR. 2, CAMERA
1, BLOC I1, SCARA A, ETAJ 7,
AP. 14, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL. CORNELIU
POPEIA NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051802, ROMANIA

(540)

DYAD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Acvarii (construcții), pietriș pentru acvarii,
nisip pentru construcții, materiale și elemente
pentru clădiri și construcții, fabricate din
nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și beton,
materiale de construcții nemetalice, materiale
de construcții nemetalice pentru nivelare, argilă,
balast, pamânt pentru cărămizi, pietriș, piatră
de var, nu de uz agricol, materiale de
construcție, refractare, nemetalice, materiale de
armare nemetalice pentru construcție, silozuri
nemetalice, materiale agregate folosite la
prepararea betonului, agregate, granit.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08207

(210)
(151)
(732)

15/11/2021
BURSA DE VALORI BUCURESTI
SA, BDUL CAROL 34-36, ET. 14,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020922,
ROMANIA

(540)

BVB RESEARCH HUB
(531)

M 2021 08208

15/11/2021
BURSA DE VALORI BUCURESTI
SA, BDUL CAROL 34-36, ET. 14,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020922,
ROMANIA

AeRO Growth Market

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.23; 26.01.01;
26.11.01
(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 298 C), albastru închis
(Pantone 2945 C), negru (Pantone
Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri financiare, administrarea pietelor
reglementate si a sistemului multilateral de
tranzactionare.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 26.04.01; 24.15.03
(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone P Process Cyan), albastru
închis, verde, negru (Pantone black)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri financiare, administrarea pietelor
reglementate si a sistemului multilateral de
tranzactionare.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08209

15/11/2021
BURSA DE VALORI BUCURESTI
SA, BDUL CAROL, 34-36, ET. 14,
SECTOR2, BUCURESTI, 020922,
ROMANIA

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.11.03; 26.04.01;
29.01.14
(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone P
Process Cyan), albastru inchis, verde
închis, verde deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri financiare, administrarea piețelor
reglementate si a sistemului multilateral de
tranzacționare.
───────

15/11/2021
RECUMED SRL, STR. TRAIAN NR.
2, JUD. VASLUI, VASLUI, 730162,
VASLUI, ROMANIA

RECUMED CENTRE
MEDICALE

AeRO Authorized Advisor
(531)

M 2021 08210

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.16; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
808C), roz (Pantone 197C)
(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
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de laboratoare medicale, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08211

(740)

ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

15/11/2021
GIES TEAM S.R.L., STR.
CALUGARENI NR. 7, JUD ILFOV,
SAT DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

9. Acumulatori

electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, prin cataloage cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu mașini-unelte acționate electric,
cum ar fi mașini de înșurubat, mașini de
găurit, motocoase, coase electrice, șlefuitoare
cu bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini
de frezat, unelte si scule actionate manual,
precum și acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.
───────

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08212

(740)

ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

15/11/2021
GIES TEAM S.R.L., STR.
CALUGARENI NR. 7, JUD ILFOV,
SAT DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

KEDR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.24; 26.04.02;
15.07.01
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat.
8. Unelte şi scule acționate manual.

Archer
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.05.15; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
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mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat
8. Unelte şi scule acționate manual
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, prin cataloage cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu mașini-unelte acționate electric,
cum ar fi mașini de înșurubat, mașini de
găurit, motocoase, coase electrice, șlefuitoare
cu bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini
de frezat, unelte si scule actionate manual,
precum și acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat
8. Unelte şi scule acționate manual
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, prin cataloage cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu mașini-unelte acționate electric,
cum ar fi mașini de înșurubat, mașini de
găurit, motocoase, coase electrice, șlefuitoare
cu bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini
de frezat, unelte si scule actionate manual,
precum și acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat
───────

M 2021 08213

15/11/2021
GIES TEAM S.R.L., STR.
CALUGARENI NR. 7, JUD. ILFOV,
SAT DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08214

(740)

ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PFA, STR.
GHEORGHE ŞTEFAN NR. 32,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

15/11/2021
GIES TEAM S.R.L., STR.
CLUGĂRENI NR. 7, JUD. ILFOV,
SAT DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

BELMASTER
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 03.04.14
Culori revendicate:rosu, verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

MNSK ELECTRO
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 25.01.05;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat.
8. Unelte şi scule acționate manual.
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, prin cataloage cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu mașini-unelte acționate electric,
cum ar fi mașini de înșurubat, mașini de
găurit, motocoase, coase electrice, șlefuitoare
cu bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini
de frezat, unelte si scule actionate manual,
precum și acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08215

15/11/2021
APTITUDO CARE S.R.L., STR.
ŞTEFAN CEL MARE NR.26, SAT
CHINTENI, JUD. CLUJ, COMUNA
CHINTENI, CLUJ, ROMANIA
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
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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.
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, instruire și
divertisment, furnizare de pregătire, educație
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și îndrumare, servicii de educație și formare
profesională, servicii de consultanță 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 de
consultanță cu privire la educație și instruire,
informații în domeniul educației, furnizate online 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
de învățământ, elaborarea de materiale didactice
distribuite la cursurile profesionale, transfer și
cunoștințe și know-how economic (cursuri).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08216

15/11/2021
GIES TEAM S.R.L., STR.
CĂLUGĂRENI NR. 7, JUD. ILFOV,
SAT DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PFA, STR.
GHEORGHE STEFAN NR. 32,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ELTOS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.13.25;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:gri închis, gri
deschis, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat.
8. Unelte şi scule acționate manual.
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, prin cataloage cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu mașini-unelte acționate electric,
cum ar fi mașini de înșurubat, mașini de
găurit, motocoase, coase electrice, șlefuitoare
cu bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
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rindea electrică, suflante de aer cald, mașini
de frezat, unelte si scule actionate manual,
precum și acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08217

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

15/11/2021
MOLDOVAN CORINA ELANA,
SOS. GHEORGE IONESCU
SISESTI NR.140C, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUN-TASTIC KIDS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.05.22; 02.05.23;
29.01.15
(591) Culori revendicate:mov, roşu, galben,
albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), furnizarea de cursuri de motricitate
pentru copii preșcolari, prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în centre afterschool, servicii școlare, publicare de manuale
școlare, servicii școlare pentru predarea artelor,
furnizarea de cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, servicii școlare pentru predarea
de limbi străine, mentorat educațional pentru
copii de vârstă școlară, educație, educație
fizică, creșe (educație), educație preșcolară,

educație sportivă, educație muzicală, furnizarea
educației, formarea echipelor (educație),
educație și instruire, consiliere în carieră
(educație), servicii specifice școlilor (educație),
educație, divertisment și sport, servicii de
educație muzicală, informații în materie de
educație, sisteme de joc (divertisment, educație),
acordarea de premii în educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de simpozioane referitoare la
educație, furnizare de instalații de educație fizică,
educație cu privire la sănătatea fizică, organizare
de întâlniri pe teme de educație, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
educație și instruire privind conservarea naturii
și mediul, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, furnizare
de informații și întocmire de rapoarte privind
progresul, cu privire la educație și instruire,
furnizare de spații de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, instruire pentru părinți cu
privire la creșterea copiilor, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor, pregătirea personalului nemedical în
domeniul îngrijirii copiilor, furnizare de servicii
de divertisment pentru copii, pregătire pentru
copii în activități de aventură (instruire), servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
închiriere de copii de film pozitive, servicii de
divertisment pentru copii, furnizarea de cursuri
de dans pentru copii, tabere de baschet, tabere
de recreere, tabere de baseball, furnizarea de
cursuri în cadrul taberelor educative, servicii de
tabere de vară (divertisment), tabere de vară
(divertisment și educație), furnizarea de cursuri
de instruire în tabere educative, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, furnizarea de cursuri în
cadrul taberelor educative referitoare la canotaj,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, servicii de centre de amuzament
pentru taberele de vacanță, furnizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative referitoare la
drumeții montane, furnizarea de cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la tragerea cu
arcul, furnizarea de cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la coborârea în rapel.
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43. Servicii de grădinițe pentru copii, servicii
de grădinițe și centre de supraveghere de zi,
îngrijire de copii preșcolari și sugari în centre de
îngrijire de zi, creșe de copii, servicii de creșe
de copii, servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de caritate, și anume
furnizarea de catering de alimente și băuturi,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servicii de cantină.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08218

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

15/11/2021
MOLDOVAN CORINA ELANA,
ŞOS. GHEORGE IONESCU
SISESTI NR.140C, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ABC DINO
(531)

Clasificare Viena:
04.03.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02;
29.01.15

(591)

Culori revendicate:verde, roşu, galben,
albastru, mov, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment), furnizarea de cursuri de
motricitate pentru copii preșcolari, prestarea
de servicii de divertisment educativ pentru
copii în centre after-school, servicii școlare,
publicare de manuale școlare, servicii școlare
pentru predarea artelor, furnizarea de cursuri
școlare legate de sprijinul educațional, mentorat
educațional pentru copii de vârstă școlară,
educație, educație fizică, creșe (educație),
educație preșcolară, educație sportivă, educație
muzicală, furnizarea educației, formarea
echipelor (educație), educație și instruire,
consiliere în carieră (educație), servicii specifice
școlilor (educație), educație, divertisment și
sport, servicii de educație muzicală, informații
în materie de educație, sisteme de joc
(divertisment, educație), acordarea de premii în
educație, organizare de conferințe referitoare la
educație, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de simpozioane
referitoare la educație, furnizare de instalații de
educație fizică, educație cu privire la sănătatea
fizică, organizare de întâlniri pe teme de
educație, educație în domeniul conștientizării
necesității de mișcare, organizarea și susținerea
de târguri de educație, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
informații în domeniul educației, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de spații de recreere,
sub formă de terenuri de joacă pentru copii,
furnizare de servicii educaționale pentru copii
prin intermediul grupurilor de joacă, instruire
pentru părinți cu privire la creșterea copiilor,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, pregătirea personalului
nemedical în domeniul îngrijirii copiilor, furnizare
de servicii de divertisment pentru copii, pregătire
pentru copii în activități de aventură, servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
închiriere de copii de film pozitive, servicii de
divertisment pentru copii, furnizarea de cursuri
de dans pentru copii, tabere de baschet, tabere
de recreere, tabere de baseball, furnizarea de
cursuri în cadrul taberelor educative, servicii de
tabere de vară (divertisment), tabere de vară
(divertisment și educație), cursuri de instruire
în tabere educative, organizare de activități
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sportive pentru tabere de vară, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, furnizarea de cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la canotaj, organizare
de activități de divertisment pentru tabere
de vară, servicii de centre de amuzament
pentru taberele de vacanță, furnizarea de
cursuri în cadrul taberelor educative referitoare
la tragerea cu arcul, furnizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative referitoare la
coborârea în rapel, furnizarea de cursuri în
cadrul taberelor educative referitoare la drumeții
montane, servicii școlare pentru predarea de
limbi străine.
43. Servicii de grădinițe pentru copii, grădinițe
și centre de supraveghere de zi, îngrijire de
copii preșcolari și sugari în centre de îngrijire
de zi, creșe de copii, servicii de creșe de
copii, servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de caritate, și anume
furnizarea de catering de alimente și băuturi,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servicii de cantină.

(591)

Culori revendicate:portocaliu, albastru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Coloranţi pentru utilizare în tipografie şi artă.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale.
16. Imprimate
personalizate
(tipărituri),
fotografie (tipărituri).
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
tip tricouri, bluze de orice fel, rame, produse din
lemn, căni, rame, pixuri, cupe şi medalii, produse
din sticlă, din lemn, piatră naturală, brelocuri,
pluşuri, cărţi de vizită (cu excepția transportului
lor), permițând consumatorilor să le valorifice şi
să ale cumpere comod.
40. Servicii de imprimare personalizată, servicii
de tipografie.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08219

16/11/2021
S.C TRODAT SRL, STR. RADU
CALOMFIRESCU NR. 6, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

M 2021 08220

16/11/2021
DUTY SECURITY SISTEM SRL,
STRADA SARMISEGETUZA NR. 2,
BL.40, SC. A, AP.4, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

DUTY SECURITY SISTEM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază pentru infrastructuri prin sisteme de
monitorizare la distanță.
───────

IMPRINTO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.25; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08222

(210)
(151)
(732)

16/11/2021
PROTECT KRONOS IMPEX SRL,
ȘOS BANATULUI NR. 81, JUD.
ILFOV, CHITILA, 789561, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M 2021 08224

16/11/2021
MAIDAN EVENTS SRL, SAT
OSTRATU, STR. HIPODROMULUI
NR. 27, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

BURLESQUE EVENTS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

Bucate de Moșie
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08223

16/11/2021
SC DOMUS LIGHT DECOR SRL,
STR. CUZA VODĂ NR. 29, JUD.
ALBA, TEIUȘ, 515900, ALBA,
ROMANIA

Lunus
(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.06; 13.01.17
(591) Culori revendicate:galben, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare.

(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.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08225

16/11/2021
CREDIMATIC NETWORK SRL, BDUL. PIPERA, NR. 1/I, BL. ADMIN,
ET 3, INTRAREA A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

qoobiss
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei
și
tehnologiei,
crearea
și
dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08226

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

16/11/2021
ELYK CREATION SRL, STR.
CARPAȚI NR. 3-5, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ElyK CREATION
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, accesorii pentru ceasuri, respectiv: ace
de ceasornic, mecanisme de ceasuri, cadrane
(ceasornicărie), cadrane solare, curele pentru
ceasurile de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de
ceas, arcuri de ceas, sticle de ceas/geamuri de
ceas, pandantive pentru lanțuri de ceas, huse
pentru ceasuri de mână, etuiuri adaptate pentru
păstrarea ceasurilor, brățări metalice pentru
ceasuri, catarame pentru curele de ceas, brățări

de ceas, casete de prezentare pentru ceasuri,
curele de ceas din piele, curele de încheietură
pentru ceasuri, curele pentru ceasuri de mână,
curele de ceas, cutii pentru ceasuri, brelocuri din
piele, brelocuri din imitație de piele, cutii din piele
pentru bijuterii, lanțuri pentru chei din imitație de
piele, curele de ceas din metal, piele sau plastic.
16. Huse de piele pentru agende, penare din
piele, jurnale legate în piele, coperte din piele
pentru cărți, penare, 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.
18. Portchei din piele, portchei din imitații
de piele, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, umbrele și
parasolare, bagaje, pungi, portofele și alte
articole destinate transportului și căratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere şi
geamantane, mape, plase de cumpărături, huse
de voiaj, portmonee, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe, sacoșe
pentru cumpărături, tolbe, truse de voiaj si valize,
casete din piele sau din piele artificială, cutii din
piele, cutii din imitații de piele, cutii din piele
pentru pălării, piele sau imitație de piele, curele
din piele, portofele din piele, tocuri din piele, piele
brută sau semiprelucrată, port-carduri de piele,
moleschin (imitație de piele), curele de umăr din
piele, genți, ghiozdane, borsete, dosare pentru
conferințe, mape pentru documente, cutii din
piele pentru pălării, cutii pentru cravată, genți cu
rotile, geamantane, genți, geamantane cu rotile,
tolbe de vânătoare (accesorii de vânătoare),
truse de ras vândute goale, tocuri pentru permis
de conducere, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, suporturi
sub formă de portofele pentru chei, truse de
toaletă (fără conținut), truse de scule, din piele
(goale), truse de voiaj, suporturi pentru cărți
de vizită, suporturi pentru etichete de bagaje,
suporturi pentru bancnote, structuri pentru genți
de mână, serviete și genți diplomat, săculețe,
serviete, sacoșe reutilizabile pentru cumpărături,
sacoșe textile pentru cumpărături.
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 vânzare cu amănuntul și cu ridicata
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în legătură cu umbrele și parasolare, bastoane,
bagaje, pungi, genți, rucsacuri, portofele şi alte
accesorii, piele si imitatie de piele, blanuri si
piei si produse rezultate din acestea, articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu casete pentru bijuterii
și cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, accesorii pentru
ceasuri, brățări de ceas, casete de prezentare
pentru ceasuri, curele pentru ceasuri de mână,
curele de ceas, cutii pentru ceasuri, brelocuri din
piele, brelocuri din imitație de piele, cutii din piele
pentru bijuterii, lanțuri pentru chei din imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu huse de piele pentru
agende, penare din piele, articole de papetarie,
jurnale legate în piele, coperte din piele pentru
cărți.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08227

16/11/2021
CENTRU BODY POSITIVE SRL,
STR. STRANDULUI NR. 2C, JUD.
ALBA, CUGIR, ALBA, ROMANIA

M 2021 08228

16/11/2021
PZS INVEST SRL, STR. LUNGA,
NR. 1, JUDETUL BRASOV,
GHIMBAV, BRAȘOV, ROMANIA

POKKO
(511)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Body Positive Bp
(531)

și înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de epilare, servicii de epilare cu laser, servicii de
epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de epilare
corporală cu ceară pentru persoane, servicii
de consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de tratament cosmetic, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii.

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.05; 27.05.01; 26.01.04;
26.01.16; 26.01.18; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.08; 26.11.09; 26.11.12; 25.01.05
(591) Culori revendicate:mov, auriu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii furnizate de saloane de coafură

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Căști stereo, căști audio, căști in-ear, căști
fără fir, căști pentru muzică, căști pentru
telefoane, huse pentru telefoane, conectoare
pentru telefoane, adaptoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, huse pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
suporturi pentru telefoane mobile, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cabluri usb pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente.
10. Aparate de masaj acționate electric, aparate
electrice pentru masaje de înfrumusețate,
aparate electrice de masaj de uz personal,
aparate electrice de masaj pentru uz casnic,
tuburi bucale de uz medical, dușuri bucale
electrice utilizate de medici stomatologi,
irigatoare de uz medical, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic.
11. Umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare (pentru uz domestic).
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12. Trotinete (vehicule), vehicule electrice,
scutere electrice, vehicule electrice terestre,
vehicule terestre acționate electric.
21. Capete pentru periuţele de dinţi electrice,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice.
28. Jocuri, jucării, puzzle-uri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08230

18/11/2021
SC ORKLA FOODS ROMANIA
SA, STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97, C1,
CORP C (S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, respectiv: miere sau propolis de uz
alimentar, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
cereale, paste uscate și proaspete, tăiței și
găluște (aluat umplut), aluaturi și amestecuri din
acestea, drojdie și agenți de dospire.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de vânzare/
comercializare de produse alimentare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
produselor alimentare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Linco

M 2021 08231

18/11/2021
SC ORKLA FOODS ROMANIA
SA, STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97, C1,
CORP C (S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Margarină, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, produse lactate și
înlocuitori ale acestora, ouă și produse din ouă,
uleiuri și grăsimi comestibile, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste tartinabile de fructe și legume,
mâncăruri preparate pe bază de carne, pește,
fructe sau legume, alimente semipreparate pe
bază de carne, pește, fructe sau legume și
gustări sărate pe bază de carne, pește, fructe
sau legume.
30. Alimente semipreparate pe bază de paste
sau orez și snack-uri pe bază de cereale,
sare, mirodenii, arome, altele decât uleiurile
esențiale și condimente, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
pâine, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți, prăjiturele, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane de
cereale și batoane energizante, zahăr, îndulcitori

Linco PATISERO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Alimente semipreparate pe bază de paste
sau orez și snack-uri pe bază de cereale,
sare, mirodenii, arome, altele decât uleiurile
esențiale și condimente, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
pâine, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți, prăjiturele, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane de
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cereale și batoane energizante, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, respectiv: miere sau propolis de uz
alimentar, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
cereale, paste uscate și proaspete, tăiței și
găluște (aluat umplut), aluaturi și amestecuri din
acestea, drojdie și agenți de dospire.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de vânzare/
comercializare de produse alimentare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
produselor alimentare.

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

gustări sărate pe bază de carne, legume, peste
sau fructe.
30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi, produse apicole
respectiv miere, propolis de uz alimentar.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de vânzare/
comercializare de produse alimentare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
produselor alimentare.

M 2021 08232

18/11/2021
SC ORKLA FOODS ROMANIA
SA , STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97, C1,
CORP C (S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

M 2021 08233

16/11/2021
ARTOIL SRL, STR. GRIGORE
T. POPA, NR. 81, ETAJUL 3, AP.
5, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300291, TIMIȘ, ROMANIA

ArtEnergy
(531)

Linco neața
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Margarină, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, produse lactate și
înlocuitori ale acestora, ouă și produse din ouă,
uleiuri și grăsimi comestibile, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste tartinabile de fructe și legume,
mâncăruri preparate pe bază de carne, legume,
peste sau fructe, alimente semipreparate pe
bază de carne, legume, peste sau fructe și

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Energie electrică, combustibili și materiale
pentru iluminat
35. Achiziții de contracte de furnizare de energie
pentru terți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili.
39. Distribuție prin conducte și cabluri, transport,
distribuire de energie pentru încălzirea și
răcirea clădirilor, distribuire de electricitate
în locuințe, distribuție de electricitate prin
intermediul cablurilor, distribuție de electricitate
prin intermediul firelor, distribuție de energie
electrică, distribuția de electricitate, furnizare
de gaz (distribuție), furnizare energiei
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electrice (distribuție), organizarea distribuirii de
combustibili, livrare de combustibil, furnizare
și distribuție de energie electrică, servicii de
distribuție de gaze, servicii de distribuție de
carburant, servicii de distribuție de petrol.
40. Producerea
energiei,
generare
de
electricitate, generare de electricitate din
energie geotermală, generarea de electricitate
din energia valurilor, generarea electricității
din energie solară, generarea gazelor și
electricității, producere de energie de către
centrale electrice, producere de energie electrică
din surse regenerabile, producere de energie
hidroelectrică.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08237

(740)

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

───────

16/11/2021
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

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

(740)

M 2021 08236

16/11/2021
PANOCUBE S.R.L,
STR.ZORELELOR, NR.7A,JUDET
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Chloé cofetarie

INTELLEXIS S.R.L., STR. CUȚITUL
DE ARGINT, NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(531)

(540)

ROOTS VILLAS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 05.01.01; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporara, inchiriere de
case de vacanță.
───────

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,
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pâtés en croûte (plăcinte), praline, budinci,
quiche (tartă), sandvişuri, profiterol, napolitane.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08238

16/11/2021
WOLF BROTHERS CINEMA SRL,
STR. SOLD. PETRE M. TINĂ
NR. 2, BL. L9B, SC. A, ET. 3, AP.
22, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
(740)

STRIPED SINS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Scrierea de scenarii cu scop publicitar.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producție de muzică,
organizarea de spectacole educaționale,
interpretări de personaje, oferirea de consultanță
în organizarea spectacolelor educaționale,
scrierea de scenarii, scrierea de compoziții
muzicale, crearea de animații, servicii prestate
de actori, publicare de cărți.

M 2021 08239

17/11/2021
ANDREI ARDELEAN, STR.
CÂMPULUI, NR.20A3,SAT GIROC,
JUDET TIMIS, COMUNA GIROC,
TIMIȘ, ROMANIA
NICOLAE-DANIEL CHIRTEȘ,
STR. RODIN, NR. 36, SAT
DUMBRĂVIȚA, JUDET TIMIS,
COMUNA DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA
BOGDAN-SEBASTIAN BUZATU,
STR. TITU MAIORESCU,
BL. L3, SC. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDET HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDET ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

───────

BAN THE MUSIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 22.01.05; 26.01.03
(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
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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(articole de
imbracaminte), 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, 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),
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, helănci, hanorace cu
glugă, 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, 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 sport,
jeanși denim, 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, pantaloni cargo, pantaloni
de antrenament, pantaloni din piele, pantaloni
largi, pantaloni impermeabili, pantaloni mulați,
pantaloni pentru copii, pantaloni pentru gravide,
pantaloni scurți, pantaloni sport, papioane,
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), seturi de bluză și jachetă, seturi
de maiouri și șorturi (articole vestimentare),
slipuri de baie, smochinguri, șaluri și eșarfe de
cap(articole de imbracaminte), 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, trening (pantaloni de),
treninguri (pentru sport), treninguri de nailon
și bumbac, tricotaje(articole de imbracaminte),
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.
41. Servicii muzicale de divertisment oferite de
un artist, editare de înregistrări audio, editare
de înregistrări video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, editare video, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, înregistrări de muzică, înregistrări
originale, înregistrări pe benzi video (filmare),
producția de muzică, producție audio și video
și fotografie, producție de casete audio în
scopuri de divertisment, producție de casete
video, producție de casete video și videodiscuri,
producție de clipuri cinematografice animate,
producție de divertisment sub formă de casete
video, producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de filme în scopuri
de divertisment, producție de filme în studiouri,
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producție de materiale de divertisment audio,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, producție de
videouri muzicale, realizare de spectacole de
divertisment în direct, servicii de editare audio și
video, divertisment muzical oferit de o formație
artistică, organizare de spectacole muzicale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08241

16/11/2021
YOUTH ESSENTIALS SRL, STR.
DRUMUL REGIMENTULUI NR.
40, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08240

16/11/2021
ZEVS OFFICIAL SRL, STR.
ARGENTINA NR. 25, PARTER,
BUCUREȘTI, 011376, ROMANIA

Youth Essentials

ZEVS
(511)

(531)

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

Clasificare Viena:
29.01.11; 26.01.01; 27.05.01; 26.01.05;
26.01.06
(591) Culori revendicate:maro (HEX
#603a16)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare pentru oameni și
animale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08242

16/11/2021
TRUSTHEAD SERVICES SRL,
STR. CUZA VODA BL. D4B, AP.
1, JUDEȚ HUNEDOARA, DEVA,
330021, HUNEDOARA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele cu scop
publicitar, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport.
───────

românEȘTI Cu români.
Despre români

(210)
(151)
(732)

M 2021 08247

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS NR. 15A,
BL. 2, AP. 13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație și instruire, divertisment și sport.
───────

16/11/2021
S.C. SMART TOTAL VENDING
SRL, STR. TURNU MAGURELE
NR.19, BL. S1, SC. 1, ET. 8, AP.
240, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

M 2021 08243

16/11/2021
TRUSTHEAD SERVICES SRL,
STR. CUZA VODA BL. D4B, AP.
1, JUDEȚ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

CHOOSE SMART
PROFESSIONAL VENDING
(531)

Lesna Creatori de bucurie

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Automate
(distribuitoare
automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
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distribuitoare automate (acționate cu monede),
aparate de vânzare de cafea.
11. Aparate de cafea, aparate electrice de
prăjit cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
distribuitoare de băuturi încălzite electric,
unități distribuitoare pentru băuturi refrigerate
(altele decât pentru vânzare), echipamente
de distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), schimbătoare de căldură pentru
controlarea temperaturii băuturilor de la
distribuitoare automate, mașini electrice de
cafea espresso, mașini electrice de făcut cafea,
de uz casnic, filtre electrice de cafea, filtre
electrice de cafea, filtre de cafea electrice,
percolatoare electrice de cafea, ibrice de cafea
electrice, fără fir, percolatoare de cafea pentru uz
casnic (electrice), capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, aparate pentru prăjit cafea,
mașini de cafea, mașini de cafea espresso,
capsule de cafea reîncărcabile.
30. Cafea, esențe de cafea altele decât
uleiurile esențiale, ceai, infuzii, altele decât cele
medicinale, ceaiuri de fructe, extracte de ceai
altele decât uleiurile esențiale, cacao, extracte
de cacao, înlocuitori de cafea, amestecuri pentru
băuturi care conțin cafea, ceai, ciocolată și
cacao, cafea, ceai, cacao și băuturi de ciocolată
fără alcool, preparate nealcoolice de cafea, ceai,
cacao și ciocolată gata de băutură, pudră de
cafea sub formă de capsule, ceai sub formă de
capsule, pudră de cacao sub formă de capsule,
pulbere pentru băuturi care conține cafea, cacao
și ceai sub formă de capsule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, 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 rețele
informatice mondiale 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 corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, 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 berea, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu stimulente
sexuale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, 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 echipamente de
răcire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao, 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 comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08248

16/11/2021
ADP, INC, ONE ADP BOULEVARD,
NEW JERSEY, ROSELAND, 07068,
NEW JERSEY, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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:
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.
36. Servicii de debitare a impozitelor pe
venit reținute la plata salariilor, administrarea
planurilor de beneficii ale angajaților în materie
de asigurări și finanțe.
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
evidenței
pensiilor,
leasingul
angajaților,
dezvoltarea carierei

───────
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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)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08249

16/11/2021
LION COMMUNICATION
SERVICES S.A., STR. NICOLAE
IORGA NR. 13, CORP A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, SECTORUL 1, BUCURESTI,
010708, ROMANIA

(540)

est.now
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanţă
în
organizarea
şi
managementul
afacerilor,
asistenta
in
managementul afacerilor comerciale sau
activitatilor unei societati industriale sau
comerciale, consiliere, informare sau rapoarte
pentru afaceri, administraţie comercială, date
referitoare la afaceri, informaţii pentru afaceri
şi servicii de consultanta in afaceri, servicii
de consiliere, de dezvoltare și de punere în
aplicare de strategii în domeniul marketingului,
comerțului, publicității și comunicării, studii
de piaţă, cercetare, compilare, prelucrarea
şi analiză de date comerciale, publicitate
şi marketing, agenţii de publicitate, servicii
de promovare, publicitate, distribuire de
prospecte și mostre, distribuire de prospecte,
marketing, publicitate, dezvoltare de conţinut şi
consultanţă pentru firme în domeniul serviciilor
de strategii pentru comunicaţii cu privire
la mărci, servicii de branding, şi anume,
analiză şi consultanţă comercială cu privire la
mărcile pentru firme, servicii de consiliere în
legătură cu promovarea vânzărilor, analiză a
datelor comerciale în domeniul științei datelor
și consultanței pentru acestea, analiză de
marketing sub forma serviciilor de măsurare și
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optimizare a atribuirii mediei digitale, servicii
de segmentare a clienților, și anume servicii
de marketing sub forma coordonării urmăririi
comportamentului consumatorilor și al analizei
tendinței consumatorilor, servicii de consiliere
și asistență pentru firme referitoare la analiza
intereselor clienților și obiceiurilor de cumpărare,
servicii de gestionare a publicităţii, și anume
administrarea materialelor și mediei comerciale
și publicitare, servicii de planificare şi achiziţie
media, închiriere de material publicitar, servicii
de închiriere şi de cumpărare de timpi şi
de spaţii publicitare prin toate mijloacele şi
toate suporturile de comunicaţii, servicii de
creare, scriere, editare, publicare și distribuirea
de texte publicitare, produse vizuale, conținut
și materiale publicitare respectiv: foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, campanii în
cutia poștală, kituri media, eșantioane, servicii
de promovare de produse si servicii pentru
terti, servicii de producţie, postproducţie, editare,
publicare, distribuţie, închiriere şi proiectare
de lucrări de sunet, video şi cinematografice,
în scopuri publicitare, redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare, servicii de modelare
în scopuri publicitare, servicii de consultanţă
referitoare la optimizarea site-urilor web şi
traficului, furnizare, compilare și servicii de
analiză de informații de afaceri, statistici ale
firmelor și informații comerciale, organizarea,
dezvoltarea şi administrarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
în organizarea, dezvoltarea şi coordonarea
evenimentelor în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de lobby comercial, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
asistenţă referitoare la căutarea de sponsorizare
publicitară, consiliere pentru strategii pentru
medii sociale, administrarea comunităţii în
media socială, publicitate on-line într-o reţea
informatizată, estimare în afaceri comerciale,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
strategie în afaceri, servicii de strategie de
marcă, reproducere de documente (lucrări de
birou).
41. Divertisment, servicii de editare altele
decât cele cu scop publicitar, servicii de
pregătire şi de predare, servicii de creare,
scriere, editare, publicare și distribuire de
texte, produse vizuale, conținut și materiale
altele decât cele cu scop publicitar, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile

printr-o reţea globală de calculatoare, servicii
de publicare on-line, publicare on-line de
cărţi şi reviste, microeditare, furnizarea de
publicaţii electronice on-line, muzică digitală şi
divertisment pe cale digitală (nedescărcabile),
producție, postproducție, editare, distribuție,
închiriere și proiectare de lucrări de sunet, video
și cinematografice, nu în scopuri publicitare,
organizare de evenimente culturale sau sportive
(evenimente), organizare de colocvii, conferințe
și congrese, coordonarea de cursuri, seminare
și ateliere de lucru referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare (instruire), servicii de educație,
instruire și predare referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare, organizare şi coordonare de
competiţii (educaţie sau divertisment), furnizare
de texte, produse vizuale și conținut electronic
online, nedescărcabile, traducere şi interpretare,
planificarea de recepţii (divertisment), servicii
de expoziţii cu scop educativ cultural sau
de divertisment, expoziţii culturale, spectacole
de divertisment sub formă de spectacole live
sau preînregistrate de dans, muzică, teatru,
comedie, ale trupelor muzicale și trupelor
de rock, prezentare de filme, spectacole,
piese sau spectacole muzicale, producţie
de programe de televiziune, producție și
sindicalizare de programe și reclame radio
și tv, servicii de producţie şi postproducţie
de sunet, video şi auxiliare, înregistrări de
muzică, servicii de editare şi intensificare a
sunetelor, suprapunere de dialoguri, muzica,
efecte sonore, dialoguri şi naraţiuni, înregistrarea
în direct de efecte sonore, post-producţie audio,
redare şi intensificare audio, luping/dublare
şi înregistrare în limbi străine, post-producţie
video, post-producţie audio, adăugarea de
efecte vizuale şi de grafică la benzi video,
benzi audio, media digitală şi filme, procesarea,
editarea, intensificarea, refacerea, convertirea
şi reformatarea de filme, media digitală şi
benzi audio, servicii de editare de filme, medii
digitale şi casete video, procesare de cduri, dvd-uri şi medii electronice, producţie şi
efecte speciale pentru materiale publicitare,
filme şi televiziune, servicii de exploatare
de filme de animaţie şi artistice, închirierea
de echipament utilizat pentru producţia de
filme, media digitală şi benzi video, cât şi în
lucrări de post-producţie, producţie, prezentare,
distribuţie, difuzare simultană, distribuire în reţea
şi închiriere de programe de radio şi televiziune
incluzând materiale publicitare, divertisment
interactiv, înregistrări de filme, video şi sonore,
discuri compacte interactive şi cd-rom-uri,
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producţie şi închiriere de materiale educaţionale
şi de pregătire, servicii de compoziţii muzicale,
servicii de inchiriere de echipament audio si
video, servicii de înregistrări în studio, subtitrare,
servicii ale unui fotograf, inclusiv toate serviciile
menţionate mai sus prestate on-line dintr-o reţea
de calculatoare sau prin internet sau extraneturi,
servicii de informare, consiliere si consultanta cu
privire la toate serviciile mentionate anterior.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08250

(740)

PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, SECTOR 1, BUCURESTI,
010708, ROMANIA

16/11/2021
LION COMMUNICATION
SERVICES SA, STR. NICOLAE
IORGA NR. 13, CORP A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

established.now
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanţă
în
organizarea
şi
managementul
afacerilor,
asistenta
in
managementul afacerilor comerciale sau
activitatilor unei societati industriale sau
comerciale, consiliere, informare sau rapoarte
pentru afaceri, administraţie comercială, date
referitoare la afaceri, informaţii pentru afaceri
şi servicii de consultanta in afaceri, servicii
de consiliere, de dezvoltare și de punere în
aplicare de strategii în domeniul marketingului,
comerțului, publicității și comunicării, studii
de piaţă, cercetare, compilare, prelucrarea
şi analiză de date comerciale, publicitate

şi marketing, agenţii de publicitate, servicii
de promovare, publicitate, distribuire de
prospecte și mostre, distribuire de prospecte,
marketing, publicitate, dezvoltare de conţinut şi
consultanţă pentru firme în domeniul serviciilor
de strategii pentru comunicaţii cu privire
la mărci, servicii de branding, şi anume,
analiză şi consultanţă comercială cu privire la
mărcile pentru firme, servicii de consiliere în
legătură cu promovarea vânzărilor, analiză a
datelor comerciale în domeniul științei datelor
și consultanței pentru acestea, analiză de
marketing sub forma serviciilor de măsurare și
optimizare a atribuirii mediei digitale, servicii
de segmentare a clienților, și anume servicii
de marketing sub forma coordonării urmăririi
comportamentului consumatorilor și al analizei
tendinței consumatorilor, servicii de consiliere
și asistență pentru firme referitoare la analiza
intereselor clienților și obiceiurilor de cumpărare,
servicii de gestionare a publicităţii, și anume
administrarea materialelor și mediei comerciale
și publicitare, servicii de planificare şi achiziţie
media, închiriere de material publicitar, servicii
de închiriere şi de cumpărare de timpi şi
de spaţii publicitare prin toate mijloacele şi
toate suporturile de comunicaţii, servicii de
creare, scriere, editare, publicare și distribuirea
de texte publicitare, produse vizuale, conținut
și materiale publicitare respectiv: foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, campanii în
cutia poștală, kituri media, eșantioane, servicii
de promovare de produse si servicii pentru
terti, servicii de producţie, postproducţie, editare,
publicare, distribuţie, închiriere şi proiectare
de lucrări de sunet, video şi cinematografice,
în scopuri publicitare, redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare, servicii de modelare
în scopuri publicitare, servicii de consultanţă
referitoare la optimizarea site-urilor web şi
traficului, furnizare, compilare și servicii de
analiză de informații de afaceri, statistici ale
firmelor și informații comerciale, organizarea,
dezvoltarea şi administrarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
în organizarea, dezvoltarea şi coordonarea
evenimentelor în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de lobby comercial, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
asistenţă referitoare la căutarea de sponsorizare
publicitară, consiliere pentru strategii pentru
medii sociale, administrarea comunităţii în
media socială, publicitate on-line într-o reţea
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informatizată, estimare în afaceri comerciale,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
strategie în afaceri, servicii de strategie de
marcă, reproducere de documente (lucrări de
birou).
41. Divertisment, servicii de editare altele
decât cele cu scop publicitar, servicii de
pregătire şi de predare, servicii de creare,
scriere, editare, publicare și distribuire de
texte, produse vizuale, conținut și materiale
altele decât cele cu scop publicitar, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o reţea globală de calculatoare, servicii
de publicare on-line, publicare on-line de
cărţi şi reviste, microeditare, furnizarea de
publicaţii electronice on-line, muzică digitală şi
divertisment pe cale digitală (nedescărcabile),
producție, postproducție, editare, distribuție,
închiriere și proiectare de lucrări de sunet, video
și cinematografice, nu în scopuri publicitare,
organizare de evenimente culturale sau sportive
(evenimente), organizare de colocvii, conferințe
și congrese, coordonarea de cursuri, seminare
și ateliere de lucru referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare (instruire), servicii de educație,
instruire și predare referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare, organizare şi coordonare de
competiţii (educaţie sau divertisment), furnizare
de texte, produse vizuale și conținut electronic
online, nedescărcabile, traducere şi interpretare,
planificarea de recepţii (divertisment), servicii
de expoziţii cu scop educativ cultural sau
de divertisment, expoziţii culturale, spectacole
de divertisment sub formă de spectacole live
sau preînregistrate de dans, muzică, teatru,
comedie, ale trupelor muzicale și trupelor
de rock, prezentare de filme, spectacole,
piese sau spectacole muzicale, producţie
de programe de televiziune, producție și
sindicalizare de programe și reclame radio
și tv, servicii de producţie şi postproducţie
de sunet, video şi auxiliare, înregistrări de
muzică, servicii de editare şi intensificare a
sunetelor, suprapunere de dialoguri, muzica,
efecte sonore, dialoguri şi naraţiuni, înregistrarea
în direct de efecte sonore, post-producţie audio,
redare şi intensificare audio, luping/dublare
şi înregistrare în limbi străine, post-producţie
video, post-producţie audio, adăugarea de
efecte vizuale şi de grafică la benzi video,
benzi audio, media digitală şi filme, procesarea,
editarea, intensificarea, refacerea, convertirea
şi reformatarea de filme, media digitală şi
benzi audio, servicii de editare de filme, medii

digitale şi casete video, procesare de cduri, dvd-uri şi medii electronice, producţie şi
efecte speciale pentru materiale publicitare,
filme şi televiziune, servicii de exploatare
de filme de animaţie şi artistice, închirierea
de echipament utilizat pentru producţia de
filme, media digitală şi benzi video, cât şi în
lucrări de post-producţie, producţie, prezentare,
distribuţie, difuzare simultană, distribuire în reţea
şi închiriere de programe de radio şi televiziune
incluzând materiale publicitare, divertisment
interactiv, înregistrări de filme, video şi sonore,
discuri compacte interactive şi cd-rom-uri,
producţie şi închiriere de materiale educaţionale
şi de pregătire, servicii de compoziţii muzicale,
servicii de inchiriere de echipament audio si
video, servicii de înregistrări în studio, subtitrare,
servicii ale unui fotograf, inclusiv toate serviciile
menţionate mai sus prestate on-line dintr-o reţea
de calculatoare sau prin internet sau extraneturi,
servicii de informare, consiliere si consultanta cu
privire la toate serviciile mentionate anterior.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08251

(740)

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

16/11/2021
MIRCEA- BOGDAN TĂNĂSESCU,
STR. SPERANȚEI NR. 24, ET. 6,
AP.11, SECTOR 2, 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, fastfooduri, 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
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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,
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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08252

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

16/11/2021
ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE
POMPEIU, NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RO ROMÂNIA inteligentă
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.11.13; 29.01.13
(591) Culori revendicate:rosu, galben ,
albastru
(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
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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
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
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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,
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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08253

16/11/2021
DOCTOR NUTRITIE S.R.L,
STR.EROILOR NR.82, JUD. DOLJ,
MISCHII, 207405, DOLJ, ROMANIA

Doctor Nutritie
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08254

16/11/2021
MIRCEA - BOGDAN TĂNĂSESCU,
STR. SPERANȚEI NR. 24, ET. 6,
AP.11, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

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
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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

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
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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 online, 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

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
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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 fastfooduri, 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

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
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de veselă, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08255

16/11/2021
CASIANA DUSA, STR. FAGET 2A,
JUD. ARGEȘ, PITESTI, 110386,
ARGEȘ, ROMANIA
MIHAI ARON, STR. MURGENI, NR.
1, BL. L9A, ET. 4, AP. 25, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08257

17/11/2021
ARMADA SECURITY, STR.
ISTRIEI NR. 28, CAMERA 1,
BL. 42, SC. 1, ET. 4, AP. 25,
SECTOR 3 , BUCURESTI , 031948,
ROMANIA

ARMADA SECURITY
(531)

Winvesting World
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 01.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, consultanta pentru afaceri
și management, servicii de lobby comercial,
dezvoltare de afaceri comerciale.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 24.01.09; 24.11.25;
03.07.01; 26.01.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#DCAC3C, #EDE094, #5C440C,
#A68D51, #D4D4A4, ), albastru
(HEX #2C2D52, #00022D), alb (HEX
#FFFFFF)
(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 oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08259

17/11/2021
CRISTIAN ALEXANDRU
PETRESCU, STR. ARDEALULUI
NR.14, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08260

(740)

CIPI Popa Ștefan Alexander, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

17/11/2021
MAISON MEX SRL, ȘOS. FABRICA
DE GLUCOZĂ NR. 21, ETAJ 2,
BIROU 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAISONMEX

Atelier Cristian Petrescu
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
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, chihlimbar.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Radiatoare de încălzire, încălzitoare
pentru exterior, lavoare pentru spălat mâinile
(componente ale instalațiilor sanitare), chiuvete.
18. Umbrele pentru soare, umbrele de grădină.
20. Mobilier, mobilier pentru grădină, seturi de
mobilier pentru grădină, mese și scaune pentru
grădină, magazii de depozitare pentru grădină
(containere nemetalice pentru depozitare),
fotolii, canapele, măsuțe cafea pentru grădină,
șezlonguri pentru grădină, elemente mobile,
respectiv: decorațiuni pentru grădină, mobilier
pentru baie, lavoar pentru baie, seturi de mobilier
pentru baie, oglinzi, oglinzi pentru baie, suporturi
pentru umbrele, coșuri de copii/leagăne.
22. Hamace.
28. Balansoare/leagăne de grădină.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08262

17/11/2021
HERMANN DENTAL
TECHNOLOGY SRL, STR. EUGEN
IONESCO NR. 4, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
managementul
afacerilor
35. Publicitate,
hoteliere.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Servicii de divertisment, servicii de discotecă
(divertisment).
43. Servicii hoteliere, servicii de unități de
cazare, servicii de restaurant.
───────

Urs Artur
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi nealcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08264

(740)

STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION, STR. LUJERULUI NO.6,
BLOC 100 SCARE B ETAJ 3 APT.56,
BUCURESTI, ROMANIA

M 2021 08263

17/11/2021
ALEXANDRU MACARIE, STR. DR.
AUREL VLAD NR. 33, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA
BOGDAN MACARIE, MICEȘTI,
STR. ORIZONT 6 NR. 13, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA
STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION SRL, STR. LUJERULUI
NR. 6, BLOC 100, SCARA B, ETAJ 3
AP. 56, BUCUREȘTI, ROMANIA

17/11/2021
ALEXANDRU MACARIE, STR.
DR. AUREL VLAD NR. 33,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA
BOGDAN MACARIE, STR.
ORIZONT 6 NR. 13, JUDETUL
ALBA, LOC. MICESTI (MUN. ALBA
IULIA), ALBA, ROMANIA

(540)

(540)

ALLEGRIA RESTAURANT
Allegria Hotel
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.01.03; 26.01.18;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.12; 25.01.05
Culori revendicate:verde, negru

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
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41. Servicii de divertisment, servicii de discoteca

(divertisment).
43. Servicii de restaurant, servicii de unitati de
cazare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08265

17/11/2021
FLORIANA - DANIELA POPESCU,
STR. BORDEA POENARU NR.1,
BL.A11, SC.E, AP.11, JUDETUL
ARGES, CÂMPULUNG, 115100,
ARGEȘ, ROMANIA

STARS OF SONG
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08266

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

17/11/2021
S.C. SMART TOTAL VENDING
SRL, STR. TURNU MAGURELE,
NR.19, BL.S1, SC.1, ET.8,
AP.240, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SMART VENDING
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Automate
(distribuitoare
automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede),
aparate de vending de cafea (distribuitoare
automate).

11. Aparate de cafea, aparate electrice de

prăjit cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
distribuitoare de băuturi încălzite electric,
unități distribuitoare pentru băuturi refrigerate
(altele decât pentru vânzare), echipamente
de distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), schimbătoare de căldură pentru
controlarea temperaturii băuturilor de la
distribuitoare automate, mașini electrice de
cafea espresso, mașini electrice de făcut cafea,
de uz casnic, filtre electrice de cafea, filtre
electrice de cafea, filtre de cafea electrice,
percolatoare electrice de cafea, ibrice de cafea
electrice, fără fir, percolatoare de cafea pentru
uz casnic (electrice), capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, aparate pentru prăjit
cafea, mașini de cafea electrice, mașini de cafea
espresso, capsule de cafea goale, reîncărcabile.
30. Cafea, esențe de cafea cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale, ceai,
infuzii, altele decât cele medicinale, ceaiuri de
fructe, extracte de ceai, cacao, extracte de
cacao, înlocuitori de cafea, amestecuri pentru
băuturi care conțin cafea, ceai, ciocolată și
cacao, cafea, ceai, cacao și băuturi de ciocolată
fără alcool, preparate nealcoolice de cafea, ceai,
cacao și ciocolată gata de băutură, pudră de
cafea sub formă de capsule, ceai sub formă de
capsule, pudră de cacao sub formă de capsule,
pulbere pentru băuturi care conține cafea, cacao
și ceai sub formă de capsule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, 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 rețele
informatice mondiale 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 corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, 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 berea, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
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la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu stimulente
sexuale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, 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 echipamente de
răcire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao, 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 comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08267

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

18/11/2021
ALEXANDRU PETRAȘCU, STR.
VĂLSĂNEȘTI, NR. 7, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EFRAL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate sanitare care reprezintă articolele
de toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei.
5. Preparate sanitare pentru igiena personală,
altele decât articolele de toaletă, scutece pentru
copii şi pentru incontinenţă, deodorante, altele
decât cele de uz uman sau veterinar, şampoane
medicinale, săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi,
suplimente dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii pentru
sănătate, înlocuitori ai meselor, alimente şi
băuturi dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar.
6. Metale sub formă de folie sau pulbere
pentru prelucrare ulterioară, de exemplu,
pentru imprimante 3d, obiecte mici din
armătură metalică, de exemplu, şuruburi, bolţuri,
cuie, rotile pentru mobilă, dispozitive de
fixare pentru ferestre, construcţii sau structuri
transportabile din metal, de exemplu, case
prefabricate, piscine, cuşti pentru animale
sălbatice, patinoane.
7. Componente de toate tipurile pentru motoare,
respectiv: butoane de pornire, tobe de evacuare
şi cilindri pentru motoare, aparate electrice
de curăţare şi lustruire, respectiv: maşini de
lustruit electrice pentru încăţăminte, maşini şi
aparate electrice pentru şamponarea covoarelor
şi aspiratoarelor, imprimante 3D.
8. Unelte agricole, de grădinărit şi de amenajare
a teritoriului acţionate manual, unelte acţionate
manual pentru dulgheri, artişti şi alţi artizani,
respectiv: ciocane, dălţi şi cuţite de strung,
mânere pentru uneltele de mână acţionate
manual precum cuţitele şi coasele, ustensile de
mână electrice şi neelectrice pentru îngrijirea
personală şi artă corporală, respectiv: aparate
de ras, ustensile pentru ondularea părului,

tatuat şi pentru manichiură şi pedichiură, pompe
acţionate manual, tacâmuri de masă respectiv:
cuţite, furculiţe şi linguri, inclusiv cele fabricate
din metale preţioase.
10. Bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, respectiv: articole
de îmbrăcăminte de compresie, ciorapi pentru
varice, cămăşi de forţă, încălţăminte ortopedică,
articole, instrumente şi dispozitive pentru
menstruaţie, contracepţie şi natere, respectiv:
cupe menstruale, pesare, prezervative, saltele
pentru naştere, forcepsuri, articole şi dispozitive
terapeutice şi protetice pentru implantare
compuse din materiale artificiale sau sintetice,
respectiv: implanturi chirurgicale formate din
materiale artificiale, sâni artificiali, stimulatoare
cerebrale, implanturi biodegradabile de fixare a
oaselor, mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, respectiv: fotolii de uz medical sau
stomatologic, saltele pneumatice pentru scopuri
medicale, mese de operaţie.
11. Colectoare termice solare, canale de fum
pentru coşuri, suflante pentru coşurile de
fum, cămine, seminee casnice, sterilizatoare,
incineratoare, aparate şi instalaţii de iluminat,
respectiv: tuburi luminoase pentru iluminat,
reflectoare, lumini de siguranţă, numere
luminoase pentru case, reflectoare de vehicule,
lumini pentru vehicule, lămpi, respectiv: lămpi
electrice, lămpi cu gaz, lămpi de laborator,
lămpi cu ulei, lămpi stradale, lămpi de siguranţă,
aparate pentru bronzat ca paturi solare, toalete,
pisoare, fântâni, fântâni de ciocolată, pernuţe,
perne şi pături încălzite electric, nu cele pentru
scopuri medicale, sticle cu apă caldă, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului, maşini de
copt pâine, maşini de cafea electrice, maşini
de făcut îngheţată, maşini şi aparate de făcut
gheaţă, instalaţii pentru baie, fitinguri pentru
baie, instalaţii sanitare pentru baie, articole de
îmbrăcăminte încălzite electrice.
14. Bijuterii, inclusiv imitaţiile de bijuterii,
respectiv: bijuteriile cu strasuri, butoni de
cămaşă, ace de cravată, agrafe de cravată, inele
de chei, lanţuri pentru brelocuri şi pandantive
pentru acestea, pandantive bijuterii, cutii de
bijuterii, elemente componente pentru bijuterii,
ceasornice şi ceasuri, respectiv: cleme şi
mărgele pentru bijuterii, mecanisme pentru
ceasornice şi ceasuri, ace pentru ceasuri, arcuri
de ceas, sticlă de ceas.
15. Instrumente
muzicale
mecanice
şi
accesoriile acestora, respectiv: flaşnete, piane
mecanice , regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, tobe robotice, cutii muzicale,
instrumente muzicale electrice şi electronice,
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corzi, ancii, cheiţe (de acordare) şi pedale pentru
instrumente muzicale, diapazoane, ciocănele de
acordare, colofoniu (sacâz) pentru instrumentele
muzicale cu corzi.
16. Cuţite de tăiat hârtia şi maşini de tăiat
hârtia, huse, coperţi şi dispozitive de strângere
sau fixare a hârtiei, respectiv: dosare pentru
documente, clipsuri pentru bani, suporturi pentru
carnetele de cecuri, agrafe de birou, suporturi
pentru paşapoarte, albume, anumite maşini de
birou, respectiv: maşini de scris, duplicatoare,
maşini de francat pentru birou, ascuţitori de
creioane, articole de pictură utilizate de către
artişti şi pictori de interior şi exterior, respectiv:
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, palete şi şevalete pentru pictori, trafaleţi
şi tăvi, anumite articole din hârtie de unică
folosinţă, respectiv: bavete, şerveţele şi garnituri
de masă din hârtie, anumite articole fabricate din
hârtie sau carton care nu sunt altfel clasificate
după scopul sau destinaţia lor, respectiv: pungi
de hârtie, plicuri şi cutii pentru ambalat, statui,
figurine şi opere de artă din hârtie sau carton,
precum figurine din papier mâché (pastă de
hârtie), litografii înrămate sau neînrămate, picturi
şi acuarele.
18. Bagaje şi genţi de transport, respectiv:
geamantane, cufere (de voiaj), genţi de voiaj,
genţi tip marsupiu pentru transportul copiilor,
ghiozdane, etichete pentru bagaje şi genţi, etuiuri
pentru cărţile de vizită şi portofele, cutii şi tocuri
din piele sau carton imitaţie de piele.
20. Mobilier metalic, mobilier pentru camping,
suporturi pentru arme, standuri pentru ziare,
jaluzele şi obloane interioare, articole pentru
pat, de exemplu, saltele, somiere, perne,
oglinzi, mobilier şi oglinzi de toaletă, plăcuţe
de înmatriculare, nemetalice, articole mici din
elemente nemetalice, de exemplu, bolţuri,
şuruburi, dibluri, rotile pentru mobilă, coliere
pentru fixarea ţevilor, cutii de scrisori, nemetalice
sau din zidărie.
21. Ustensile de uz casnic şi de bucătărie,
respectiv: pliciuri pentru insectele zburătoare,
cârlige de rufe, linguri de amestec are, linguri
de gătit şi tirbuşoane, precum şi ustensile de
servire, respectiv: cleşti de zahăr, cleşti de
gheaţă, palete pentru plăcinte şi polonice pentru
servire, recipiente de uz casnic, de bucătărie şi
de gătit, respectiv: vase, sticle, puşculiţe în formă
de purcel, găleţi, agitatoare de cocktailuri, vase
de gătit şi tigăi, şi fierbătoare neelectrice (pentru
aragaz) şi oale de gătit sub presiune, aparate
mici de bucătărie acţionate manual pentru
mărunţire, măcinare, presare sau zdrobire,
respectiv: prese pentru usturoi, spărgătoare

de nuci, pisăloage şi mojare, suporturi pentru
veselă şi pentru carafe, ustentile cosmetice şi
de toaletă, respectiv: piepteni şi periuţe de dinţi
electrice şi neeletrice, aţă dentară, separatoare
din spumă pentru degete utilizate la pedichiură,
bureţi pentru pudră, genţi de cosmetice dotate,
articole de grădinărit, respectiv: mănuşi de
grădinărit, jardiniere, stropitori şi duze pentru
furtunuri de stropit, acvarii interioare, terarii şi
vivarii.
24. Lenjerie de uz casnic, respectiv: cearşafuri,
dosuri de perne, prosoape din material textil,
lenjerie de pat din hârtie, saci de dormit, huse
pentru sacii de dormit, plase de ţânţari.
25. Piese de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, respectiv: manșoane,
buzunare, căptuşeli de-a gata, tocuri și protecţii
de călcâi, caschete, cloşuri pentru pălării
(schelete), îmbrăcăminte și încălțăminte pentru
sporturi, respectiv: mănuși de schi, maieuri
sport, îmbrăcăminte pentru cicliști, uniforme de
judo și karate, pantofi de fotbal, pantofi pentru
gimnastică, ghete de schi, costume de bal
mascat, îmbrăcăminte din hartie, pălării din
hartie utilizate ca îmbrăcăminte, bavete, nu din
hârtie, batiste de buzunar, saci pentru picioare,
neîncălziţi electric.
28. Aparate de amuzament şi de joc, inclusiv
manetele de comandă pentru acestea, jucării
cu caracter de noutate pentru a face glume şi
pentru petreceri, respectiv: măşti de carnaval,
pălării de petrecere d in hârtie, confeti, tuburi
cu confeti şi pocnitori cu surprize specifice
crăciunului, instrumente de vânătoare şi de
pescuit, respectiv: undiţe de pescuit, mincioguri
pentru pescarii cu undiţa, momeli, fluiere pentru
vânătoare, echipamente pentru diverse sporturi
şi jocuri.
34. 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, anumite accesorii și
recipiente legate de utilizarea tutunului și a
articolelor pentru fumat, respectiv: brichete
pentru fumători, scrumiere pentru fumători,
borcane de tutun, cutii pentru tutunul de prizat,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile de
umiditate prescrise.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
și servicii de vânzare online în legătură cu
produsele din clasele 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08268

17/11/2021
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARA
CANTACUZINO, SPLAIUL
INDEPENDENTEI, NR. 103,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08270

(740)

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

17/11/2021
PLZENSKÝ PRAZDROJ, A.S.,
U PRAZDROJE 64/7 VÝCHODNÍ
PŘEDMĚSTÍ, PLZEN, 301 00,
CEHIA

(540)

Polidin Oro Forte
cu vitamina C
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente de uz
uman.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

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
(591) Culori revendicate:Maro deschis, Maro
inchis, Alb, Rosu, Bej, Portocaliu,
Negru
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08271

17/11/2021
S.C. CLASIC CAB S.R.L., STR.
NOVACI NR. 11, BL. P33, SC.
2, ET. 4, AP. 47, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08272

(740)

CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

17/11/2021
VIILE BUDUREASCA SRL,
COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUDEȚUL PRAHOVA, COM. GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

LEGĂMÂNT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.

t

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.21; 29.01.12; 26.04.01
(591) Culori revendicate:negru, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08273

(210)
(151)
(732)

17/11/2021
CĂTĂLIN-MIHAIL PRIPAS, SAT
BOGDĂNEȘTI NR. 168, JUDEȚ
VÂLCEA, COMUNA BUJORENI,
VALCEA, ROMANIA
GHEORGHE-EDUARD DIACONU,
STR. EROILOR NR. 5, BL. A17,
SC. B, AP. 13, JUDEȚ VÂLCEA,
RÂMNICU-VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA
ANDREI-DANIEL CRUCERU, STR.
NICOLAE IORGA NR. 8, BL. A25,
SC. B, PARTER, AP. 1, JUDEȚ
VÂLCEA, RÂMNICU-VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA
RĂDUCU-GABRIEL CRUCERU,
STR. NICOLAE IORGA NR. 8, BL.
A25, SC. B, PARTER, AP. 1, JUDEȚ
VÂLCEA, RÂMNICU-VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

17/11/2021
TUCANO COFFEE GLOBAL SRL,
STR. CALEA RAHOVEI NR. 240,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050897,
ROMANIA

TUCANO PINK
(511)

citypack
(531)

M 2021 08274

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.06; 26.01.03; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenție de publicitate, servicii de
comerț cu amănuntul, în magazine specializate,
cu privire la calculatoare, unități periferice și
software, servicii de comert cu amănuntul online
cu privire la calculatoare, unități periferice și
software, servicii de comert cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi cu privire la
calculatoare, unități periferice și software.

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.
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, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
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.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08278

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

17/11/2021
STRELITZIA EVENTS SRL, BDUL.
REPUBLICII 2, BLOC O, SCARA C,
ETAJ P, AP.1, JUDEŢ IALOMIŢA,
URZICENI, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

DATINI CULINARE
(531)

Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Planificarea de recepții (divertisment),
servicii sportive și de fitness, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de discotecă (divertisment), furnizarea
servicilor de amuzament, organizarea şi
susţinerea concertelor, organizarea şi susţinerea
congreselor (instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
simpozioanelor, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale, prezentarea
reprezentaţiilor în direct, cluburi de noapte
(divertisment), organizarea balurilor, organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de amuzament),
educaţie, planificarea petrecerilor (distracţii),
producţia de spectacole, furnizarea articolelor
de recreere, furnizarea de instruire, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea de

seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane,
servicii
de
disc
jockey
(divertisment), furnizarea de informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, organizare
de evenimente de divertisment, organizare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive, producţia de programe de radio
şi de televiziune, producţia de emisiuni de
radio şi de televiziune, servicii de reporteri
de ştiri, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), furnizare
de informații despre divertisment, evenimente
de divertisment, evenimente culturale și
sportive, în rețele online și pe internet,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicare multimedia, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea de facilităţi
sportive.
43. Servicii de bar, agenţii de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii oferite de cafenele, servicii
de catering de alimente şi băuturi, servicii
oferite de restaurante, cazare temporară, servicii
oferite de snack-bar-uri, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi, servicii de cafenea, servicii
de restaurant, servicii de catering.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 08279

18/11/2021
SETTLERS REALTY SRL, STR.
FANTANII NR. 20, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500489, BRAȘOV,
ROMANIA

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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────

SETTLERS
(531)

Clasificare Viena:
03.01.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți
imobiliare,
agenții
imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj
imobiliar, consultanță imobiliară, brokeraj de
proprietăți imobiliare, asistență în materie de
achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08280

M 2021 08282

18/11/2021
PROFI IZO BEK SRL, STR.
230, COM. CURTESTI, JUDEŢ
BOTOŞANI, HUDUM, 711514,
BOTOȘANI, ROMANIA

Întinerim orașul

18/11/2021
PRIMA CASA CONCEPT S.R.L.,
BD. MĂRĂȘEȘTI 2B, BLOC C,
SCARA 3, ETAJ 5, AP. 30, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
44. Servicii de amenajare peisajistică.

ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BLOC F1, SC. C, ET.
1, AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MATCA
374
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08283

(210)
(151)
(732)

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

18/11/2021
MARSER DRINKS SRL, STR.
VIILOR, NR. 100A, JUDEŢ BIHOR,
SAT DIOSIG, COM. DIOSIG,
BIHOR, ROMANIA

M 2021 08287

18/11/2021
ANSIO TEAM S.R.L., STR.
PRIMĂVERII, NR. 10, SC. B, AP.
5, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Adsity Plan, Launch, Grow
(531)

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.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12
(591) Culori revendicate:Negru, verde turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. 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,
servicii de intermediere comercială, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, 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 coworking, servicii de lobby comercial, machetare

375

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, 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, publicitate cu plata per
click, marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, scrierea de texte publicitare.
42. Programare de software pentru publicitate
online, 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 consultanţă tehnică, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe siteurile web(servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 08292

18/11/2021
SANADOR SRL, STR. DR. IACOB
FELIX NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SANADOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă.

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.
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere șl 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
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pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate șl 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.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniție și proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
hamașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
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 semiprelucptă, 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 căptușite,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora.
23. Ațe și fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură și broderie, panglici și
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moș
și babă, ace și ace cu gămălie, flori artificiale,
decorațiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
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.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
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.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și

trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente șl băuturi,
cazare temporară.
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)
(151)
(732)

M 2021 08293

(740)

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

18/11/2021
HOLIDAY PLAN TOUR S.R.L.,
BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 7,
CAMERA 6, ETAJ 1, AP.4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010181, ROMANIA

(540)

H LIDAY PLAN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 18.05.01;
18.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, organizarea
transportului, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare.
43. 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

furnizare de informaţii pacienţilor în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistenţă medicală, furnizare de informaţii
despre servicii medicale, informaţii medicale,
planificare de tratamente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de
un laborator medical, servicii de diagnostic
chirurgical, servicii de imagistică medicală,
servicii de telemedicină, servicii de tratament
chirurgical, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici şi spitale, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la pacienţi, servicii prestate
de medici, chirurgie, furnizare de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, consiliere
farmaceutică.

M 2021 08294

18/11/2021
PROFESSIONAL DENTIST SRL,
STR. ZIMBRULUI NR. 17, PARTER,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL. C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

───────

ProfessionalDentist Dental
Care by Professionals

(210)
(151)
(732)

M 2021 08295

(740)

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

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 02.09.10
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
7621C, HEX #AB2328) , gri (Pantone
430C, HEX #7C878E)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice, servicii de ortodonţie,
servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni sau pentru
animale, consultaţii medicale, consultanţă
privind asistenţa medical oferită de doctori
şi de alt personal medical specializat,
controale pe baza razelor X în scopuri
medicale, actualizarea fişierelor şi a dosarelor
medicale personale, analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza tesuturilor umane
pentru tratament medical, efectuare analize
medicale pentru diagnosticul şi tratamentul
persoanelor, asistenţă medicală, asistenţă
medicală de urgenţă, consultanţă şi servicii de
informaţii despre produse medicale, depistare
medical (screening), efectuarea examenelor
medicale, fixare de dispozitive protetice,

18/11/2021
CAMELOT - CENTRU DE
PEDAGOGIE SI ANDRAGOGIE
S.R.L., STR. CONSTANTIN CEL
MARE, NR. 26, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Centrul Camelot
(531)
(591)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.05.08
Culori revendicate:rosu, roz, mov, Gri,
portocaliu, galben
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale pentru
copii, furnizarea de cursuri școlare legate de
sprijinul educațional, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
organizare de programe de instruire pentru
tineri, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire pentru tineri, furnizare
de centre de recreere, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, servicii ale centrelor
educative privind furnizarea de cursuri de
instruire, servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment), servicii specifice școlilor
(educație), servicii educaționale furnizate de
școli, servicii educative oferite de școli, servicii
oferite de tabere de recreere, servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de excursii pentru
divertisment, organizare de activități de recreere
în grup, organizarea și susținerea de târguri de
educație, organizare și coordonare de târguri
în scopuri academice, furnizarea educației,
furnizarea de informații în materie de educație,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare
(instruire), organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, învățământ
preșcolar, educație preșcolară, servicii școlare,
servicii educaționale pentru copii.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08296

(740)

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

18/11/2021
PARADISE TRAVEL S.R.L., STR.
BASARABIEI NR.123, BLOC 16B,
AP.16, JUDETUL GALATI, GALAȚI,
800238, GALAȚI, ROMANIA

(540)

TRAVEL IDEA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, organizarea
transportului, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare.
43. 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08297

(210)
(151)
(732)

(740)

LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 3, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(740)

18/11/2021
EUGEN MORARU, STR.
MOHORULUI, NR. 1, BL. 139,
SC. 3, ET. 9, AP. 127, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

M 2021 08298

18/11/2021
ALEXANDRU-ADRIAN
GEORGESCU, STR. MĂGURA
NR.4, ET.1, AP.5, JUDETUL TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

LOVENTURIERII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, tricouri, tricouri imprimate,
șepci sportive, șepci (articole de îmbrăcăminte),
articole de încălțăminte, bandane (articole de
îmbrăcăminte).
38. Comunicare de informații prin mijloace
electronice, servicii de comunicații audio, servicii
de comunicații audiovizuale, servicii de încărcare
de fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de transmisie electronică de imagini, servicii
de transmisie electronică de informații, servicii
de transmisie video, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, furnizarea accesului
la blog-uri, comunicare prin bloguri online,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, difuzare de material audio și video
pe internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet.
───────

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),
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paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
vitrine.
───────

de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08299

18/11/2021
DOREL VOICU, STR.
MORUZEŞTILOR NR. 20, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

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

(740)

(540)

M 2021 08300

18/11/2021
OLEA SRL, STR. DUMBRAVA
MINUNATĂ, NR. 1A, JUDETUL
SUCEAVA, FĂLTICENI, SUCEAVA,
ROMANIA
NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDETUL IASI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(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

KLUNKER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.11.06
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2925 C, 2985 C, 660 C, 646 C)
(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
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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 intraorale, 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 intraorale, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08302

18/11/2021
MDE CONVERTING, SOS
CHIRNOGI, NR 2A, JUDET
CALARASI, OLTENITA, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

MDE CONVERTING
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.08;
26.11.12; 26.01.03
Culori revendicate:rosu (HEX #fe0000),
negru (HEX #000000)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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12. Parti si accesorii pentru
respectiv:dispozitive adaptate de
pieselor
de
automobile
de
automobilelor.

vehicule,
fixare a
caroseria

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08303

18/11/2021
CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ
S.R.L., STR. VORONEŢ, NR.
211 BIS, JUDET SUCEAVA,
GURA HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDET IASI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(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
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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
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) /
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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
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
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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,
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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08304

18/11/2021
CATALIN-MARIUS ROTARU,
STR. 9 MAI NR. 26,SAT TUNARI,
COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08305

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

25/11/2021
CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ
S.R.L., STR. VORONEŢ NR.
211 BIS, JUDEȚ SUCEAVA,
GURA HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

MetaGress Consulting
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.15.25; 29.01.01; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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.
───────

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
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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 /
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
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(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
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
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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
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
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08307

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

18/11/2021
PERLA WAREHOUSE SRL,
CALEA DOROBANTILOR NR.
111-131, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(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
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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
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 engros 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.
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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,
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.
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(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,
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
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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 engros 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
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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.
───────
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(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
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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
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 engros 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.
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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,
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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08310

18/11/2021
CRIS-MOB SRL, STR. IULIU
MANIU NR.26, JUDEȚ MEHEDINȚI,
DROBETA TURNU SEVERIN,
200226, MEHEDINȚI, ROMANIA

LIVOLO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Întrerupătoare,
întrerupătoare
tactile
electronice, întrerupătoare de curent, prize
electrice, rame pentru prize electrice,
întrerupătoare de curent electric.
35. Servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, publicitate online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate și marketing
online, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, administrație
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comercială, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
rețea informatică globală, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08311

18/11/2021
PERLA WAREHOUSE SRL,
CALEA DOROBANTILOR, NR.
111-131, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Crisia Farm
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru toaletă, produse de toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru îngrijirea animalelor, preparate pentru
curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
farduri, deodorante de uz uman sau veterinar,
antiperspirante (produse de toaletă), preparate
pentru baie, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, săpunuri și geluri, produse pentru
epilare și bărbierit, uleiuri de față, preparate
pentru spălare, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, odorizante de
casă, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, odorizante, produse
pentru toaletă nemedicinale, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri medicale,
produse de curățat, detergenți de uz menajer,
lichide degresante, lichide de curățare, lichid de
spălare, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),

produse de curățare pentru vehicule, produse
pentru spălare, șervețele umede impregnate
cu un produs de curățat, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, săpun praf, săpun
de uz casnic, substanțe degresante, uleiuri
de curățare, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, arome (uleiuri esențiale), apă
de colonie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
loțiuni și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru
corp parfumate, uleiuri esențiale, produse
de parfumerie sintetice, preparate parfumate,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri, ape de toaletă, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, preparate cosmetice, creme
de masaj, nemedicinale, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
fibre de uz cosmetic, lac de uz cosmetic,
loțiuni nemedicinale, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, uleiuri și loțiuni cosmetice pentru masaj,
unguente de uz cosmetic, vată de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic,
truse cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă
de dinți ingerabilă, comprimate de pastă de
dinți solidă, pastă de dinți sub formă de
gumă de mestecat, cremă cosmetica pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, creme
pentru recuperare de uz cosmetic, preparate
fitocosmetice, serumuri de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, tratamente de menținere
a părului de uz cosmetic, apă de javel,
apă parfumată pentru lenjerie, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, burete
impregnat cu săpun, detergenți alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopuri medicale, parfumuri pentru ceramică,
parfumuri pentru carton, parfumuri pentru
automobile, detergenți pentru spălarea vaselor,
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
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uz casnic, produse pentru decolorare, sodă
caustică, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, adeziv pentru extensii de
păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsam pentru
cuticule, ceruri de masaj, produse cosmetice,
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,
lumânări de masaj de uz cosmetic, loțiuni
parfumate (preparate de toaletă), loțiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), 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 cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală,
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
uleiuri esențiale de cedru, esențe și uleiuri
eterice, preparate pentru aromoterapie, uleiuri
aromatice, uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic), uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, aromatizanți pentru parfumuri, loțiuni
bay rum (cel mai des utilizate ca aftershave
sau apă de colonie, dar și ca deodorante, deasemenea utilizate ca ingrediente în fabricarea
săpunului de bărbierit), sprayuri pentru corp
(nemedicinale), pulverizatoare pentru corp,
produse de parfumerie, uleiuri naturale pentru
parfumuri, deodorante de uz uman şi veterinar
și antiperspirante, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, cosmetice funcționale,
creme bb de înfrumusețare, coloranți cosmetici,
creme și loțiuni cosmetice, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate, conuri
parfumate, 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, 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 antiîmbătrânire, 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
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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 pentru
corp, baze pentru parfumuri de flori, parfumuri
de camera sub formă de spray, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire.
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
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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.
10. Dispozitive pentru mobilitate, dispozitive
pentru protecția auzului, echipament pentru
exerciții fizice, instrumente ajutătoare pentru
hrănire și suzete, instrumente ajutătoare pentru
sex, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale, 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, dispozitive pentru mobilitate pentru
personae cu dizabilități, echipament pentru
exerciții fizice, de uz medical, aparate pentru
aerosoli de uz medical, pulsometre, pulsoximetre
(aparate medicale), ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, tuburi bucale de uz medical, pompe
de san, suzete, tetine si biberoane pentru
bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși (de
uz medical), cupe protectoare pentru sâni
pentru scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale
sterile,
bonete
chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj, centuri medicale
electrice, benzi pentru acupresură, echipament
de fizioterapie și de recuperare, lămpi de
căldură de uz medical, ventuze medicale,

zdrobitoare de medicamente, vaporizatoare
de uz medical, aparate de acupunctură,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, echipament chirurgical și de
tratare a rănilor, dispozitive auditive, biberoane,
inele pentru erupția dentară, jucării care
zornăie cu inele pentru dentiție încorporate,
linguri
antivărsare
pentru
administrarea
medicamentelor la copii mici, suzete, sticle
pentru biberoane, recipiente pentru biberoane,
protecții pentru biberoane, pompe de sân, tetine.,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
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.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
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 engros 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
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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 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 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 vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu jocuri, jucării, ochelari,
ochelari de soare, ustensile cosmetice și de
toaletă, articole de baie, perii de păr., servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor,
închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, asamblare
de produse pentru terți, asamblare la
comandă de componente electronice pentru
dispozitive medicale, fabricare la comandă de
produse farmaceutice, fabricare la comandă
de lentile oftalmice pentru ochelari, fabricare
la comandă de dispozitive medicale pentru
alte persoane, fabricare la comandă de
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biofarmaceutice, preparare personalizată de
suplimente alimentare pentru oameni, producție
personalizată de cosmetice pentru alte
persoane.
41. 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,
traducere și interpretare, 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,
instruire, educație, servicii educative în domeniul
farmaceutic, publicare de rezultate ale studiilor
clinice pentru preparate farmaceutice, publicare
de publicații medicale, pregătire în domeniul
plantelor medicinale, instruire în domeniul
medical, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, instruire în domeniul
asistenței medicale și al nutriției, servicii de
instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității, servicii
de proiectare, furnizare de informații științifice în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, analize de laborator în domeniul
cosmeticii, analiză de laborator, analize de
laborator în domeniul bacteriologiei, analize de
laborator în domeniul chimiei, cercetare de
laborator în domeniul expresiei genice, cercetare
de produs, cercetare de laborator în domeniul
cosmeticii, cercetare de laborator, cercetare cu
privire la alimente, cercetare în domeniul îngrijirii
părului, cercetare genetică, cercetare și analiză
științifică, cercetare referitoare la insecticide,
servicii tehnologice științifice, servicii în domeniul
științei naturale, servicii de testare de laborator,
servicii de laborator veterinar, servicii de

laborator, servicii de cercetare și dezvoltare
în domeniul anticorpilor, servicii de cercetare
și dezvoltare în domeniul biotehnologiei,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
cercetare clinică, cercetare biologică, cercetare
clinică și cercetare medicală, cercetare
privind produsele farmaceutice, cercetare în
domeniul farmaceutic, cercetare în domeniul
farmacogeneticii, cercetare și dezvoltare de
vaccinuri și medicamente, cercetare și
dezvoltare în domeniul farmaceutic și al
biotehnologiei, cercetare și dezvoltare științifică,
cercetare și testare bacteriologică, efectuarea de
teste clinice, testarea produselor farmaceutice,
servicii de cercetare de laborator privind
produsele farmaceutice, servicii de cercetare
de laborator referitoare la dermatologie,
servicii de cercetare farmaceutică, servicii
de cercetare în domeniul biomedical, servicii
de cercetare și dezvoltare pentru industria
farmaceutică, servicii de cercetare și dezvoltare
în domeniul farmaceutic, servicii de dezvoltare
de produse farmaceutice, servicii de tehnologie
a informației pentru industria farmaceutică și
a îngrijirii sănătății, servicii pentru evaluarea
eficienței produselor farmaceutice, servicii
pentru evaluarea eficienței medicamentelor
veterinare,
servicii oferite de laboratoare medicale,
inspecția produselor farmaceutice, evaluare de
produse farmaceutice, servicii de calibrare
privind aparatura medicală, efectuare de teste
clinice, dezvoltare de preparate farmaceutice
și medicamente, efectuare de teste clinice în
domeniul terapiei prin acupunctură, consultanță
în domeniul cercetării farmaceutice, cercetare
științifică în domeniul farmaceuticii.
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
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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 oferite
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,
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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08312

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

18/11/2021
PERLA WAREHOUSE SRL,
CALEA DOROBANTILOR, NR.
111-131, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(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
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

411

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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
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
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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, siteuri 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
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
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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,
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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 08313

19/11/2021
IGNAT LUMINITA LORRAINE,
STRADA HORIA NR.15, BL.F3,
SC.B, AP.3, JUDETUL IASI,
PASACANI, 11, IAȘI, ROMANIA

LORRAINE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08314

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

18/11/2021
CHRISTIAN CAR SRL, STR.
EUROPA UNITA, NR. 11, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

ALPINA-CASI COMPLEX
TURISTIC Păltiniș

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 01.01.04;
06.01.02; 01.03.01; 01.15.11
(591) Culori revendicate:verde, rosu, negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, gustări pe bază de carne, gustări pe
bază de legume, gustări pe bază de brânză,
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, produse alimentare,
produse din carne, produse alimentare care
se pregatesc rapid, carne congelată, carne
ambalată, carne de mânzat, carne de vită, carne
de vită preparată, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate, uleiuri aromatizate
altele decât cele esențiale, uleiuri pentru gătit,
grăsimi comestibile, fructe, conservate, fructe
congelate, fructe, la conserve, 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, 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, albuş
de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
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de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de iaurt,
bauturi pe baza de produse lactate, fructe și
legume conservate, dulcețuri, compoturi, unt cu
miere.
30. Pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, torturi/prăjituri, zahăr candel cristalizat,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torture, paste
de ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, miere, lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia
celui de uz medical, propolis pentru alimentaţie
umană, 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/produse de cofetărie cu
zahăr, porumb, măcinat, porumb, copt, sos de
merişoare (condiment), aluat, fondante (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), turtă dulce, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială,

gheaţă pentru băuturile răcoritoare, cuburi de
gheaţă, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), făină
nerafinată/făină, plăcinte cu carne, făină de
muştar, muştar, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, propolis/
clei de albine, budinci, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri pentru gătit,
sosuri pentru mâncare, sosuri cu ierburi, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri de
carne, sosuri de fructe, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe
de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată pentru
glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe bază de
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, preparate pentru pregătirea
băuturilor cu aromă de ciocolată, specialități
de patiserie, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie), aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi
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care conțin carne, produse din aluat gata de
copt, făină de cereale, miere naturală, înlocuitori
de miere, miere maturată natural, miere (pentru
alimentație), miere cu trufe, produse tartinabile
dulci (miere), miere cu plante aromatice, miere
biologică pentru consum uman, glazuri de miere
pentru șuncă, zahăr, miere, sirop de melasă.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi nonalcoolice din fructe uscate, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de masă,
suc de roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer, băuturi sportive
bogate în protein, şerbeturi (băuturi) / sorbeturi
(băuturi), siropuri pentru băuturi nonalcoolice,
ape de masa, suc de roşii (băutură), siropuri
de fructe, băuturi de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, suc concentrat de fructe,
punci de fructe, nealcoolic, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, șerbeturi din fructe (băuturi), suc
de fructe concentrat, sucuri de fructe gazoase,
amestec de sucuri de fructe, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri

de fructe, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scop educativ, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii
în direct cu scop cultural sau de divertisment,
organizare şi coordonare de evenimente de
divertisment, organizare şi realizare de târguri cu
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scop cultural sau educaţional, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de texte
şi imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de conferinţe educaţionale, organizare de
reuniuni şi conferinţe, organizare de seminarii şi
conferinţe, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe cu scop educativ, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
şi educative, consultanţă privind organizarea
de competiţii culinare, servicii de educaţie
referitoare la arta culinară, servicii de consultanţă
în domeniul competiţiilor culinare, servicii de
formare cu privire la curățenia în hoteluri, servicii
de divertisment furnizate de hoteluri, furnizare de
instalații de divertisment în hoteluri.
43. Servicii hoteliere, informații hoteliere,
rezervări de hoteluri, rezervări de hoteluri,
rezervări la hoteluri, servicii de catering hotelier,
evaluare de cazare hotelieră, servicii de
cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru terți,
rezervare de cazare la hotel, organizare de mese
la hoteluri, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
informații cu privire la hoteluri, închiriere de
mobilier pentru hoteluri, închiriere de draperii
pentru hoteluri, închiriere de prosoape pentru
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, rezervare de camere de hotel pentru
călători, rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, închiriere de
învelitori pentru pardoseli de hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, servicii de
consultanță referitoare la instalațiile hotelurilor,
servicii prestate de agenții pentru rezervări
la hotel, servicii electronice de informații cu
privire la hoteluri, servicii de rezervare la
hoteluri oferite pe internet, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
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,

servicii de agenție de voiaj pentru rezervare
de camere de hotel, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni cu
scop cultural educațional și de divertisment,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, servicii de bar cu servire de vin,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
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de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, 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, 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, servicii
de bucătari personali, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering
pentru restaurante fast-food cu autoservire
(alimentație publică), servicii de fast food la
pachet, restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente şi băuturi dintro rulota mobilă, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08315

19/11/2021
CIDP BIOTECHNOLOGY S.R.L,
STR. ALBAC NR.15, SUBSOL,
PARTER SI 4 ETAJE, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

CIDP NATURALLY
INNOVATIVE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2654 C), verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08316

19/11/2021
MEGANE EXPERT SRL, STR.
VITIERNICUL STAVRINOS NR.17,
BL. 56 SC. A, AP. 5, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

T-MAC
(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.
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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08317

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

23/11/2021
ACTIVE WEAR, STR.
VETERANILOR, NR. 10, BL. C2,
SC. 1, ET. 5, AP. 22, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(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,

420

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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
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),
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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,
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), bodyuri 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
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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
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
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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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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(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,
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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
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),
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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 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,
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), bodyuri 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
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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
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
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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.

9. Aparate electronice de supraveghere, alarme
și echipamente de avertizare, anunciatoare,
camere fotografice digitale, camere fotografice,
camere de filmat, camere de filmat pentru
difuzare, camere de filmat pentru filme cu
auto-developare, camere de filmat pentru
monitorizarea și verificarea echipamentelor
într-o centrală nucleară, camere video de
supraveghere, camere video adaptate în scop de
supraveghere, conector prize (electrice), prize
electrice, prize electrice cu temporizator, prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), termostate electrice, sisteme de
alarmă, sisteme de alarmă antiefracție,
sisteme de alarmă pentru scurgeri de
gaze, întrerupătoare, întrerupătoare diferențiale,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare termice,
întrerupătoare tactile electronice, întrerupătoare
cu ceas, întrerupătoare de circuit, întrerupătoare
tactile (electrice), întrerupătoare de lumină,
întrerupătoare de curent, întrerupătoare pentru
lămpi electrice, întrerupătoare electrice de
lumină, întrerupătoare electrice cu buton,
întrerupătoare cu rezistență reglabilă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08319

19/11/2021
SMART TECHEQUIP SRL,
BDUL UNIRII, BL B14 PARTER,
SPATIU COMERCIAL, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, 120271, BUZĂU,
ROMANIA

19/11/2021
CONSTANTIN ROMANESCU,
PRINSEGATA 8 E, 3256, LAVRIK,
NORVEGIA

SNACK 4 YOU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate,uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, oua, lapte, branza,unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grasimi alimentare.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacereilor, lucrari de birou.
───────

OCVITEH
(511)

M 2021 08320

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
428
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08321

19/11/2021
FLORIAN GRECU, BD. IULIU
MANIU NR.15H, BL.1, SC.1, ET.9,
AP.73, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CLIPEO INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE, STR. PESCĂRUȘULUI NR.
12, BL. D6, SC. B, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022166, ROMANIA

(540)

MIOMED CLINIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16;
26.11.02; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice.
35. Publicitate în legătură cu domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, managementul şi
administrarea afacerilor în domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, servicii de funcţii
administrative, servicii de evidenţă a dosarelor şi
fişelor privind istoricul medical personal (lucrări
de birou), servicii de evidenţă a dosarelor
şi fişelor referitoare la starea de sănătate a
persoanelor (lucrări de birou), consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, administrare de planuri de servicii
medicale preplătite, gestionare administrativă a
clinicilor medicale.
41. Servicii educaţionale în domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, instruire în domeniile:
medical, dermatologic şi cosmetic, instruire
în domeniul asistenţei medicale şi a nutriţiei,
servicii de divertisment, furnizarea de cursuri de

cosmetică, servicii de formare profesională în
domeniul medical, organizare şi coordonare de
seminarii, ateliere de lucru (instruire), conferinţe
în scopuri educaţionale, colocvii şi simpozioane
în legătură cu domeniile: medical, dermatologic
şi cosmetic, organizare de demonstraţii în scop
educaţional şi de instruire în domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, publicare on-line de
cărţi şi reviste electronice, publicare de cărţi,
publicare de texte medicale, cursuri de nutriţie
(nemedicale), publicare de jurnale, cărţi şi
manuale în domeniile: medical, dermatologic şi
cosmetic.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
chirurgie plastică, servicii de medicină estetică
şi estetică non chirurgicală, chirurgie plastică
şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie
estetică, rejuvenare prin injectare de filiere,
toxină botulinică sau laser, servicii de
dermatologie pentru tratarea afectiunilor pielii
şi dermatocosmetică, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, faţă, păr şi piele,
servicii medicale pentru tratamentul pielii,
servicii de analiză cosmetică, saloane de
frumuseţe, servicii de consultanţă în domeniul
cosmetic, servicii de aplicare de produse
cosmetice pe corp, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informaţii
medicale în domeniul dermatologiei, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea pielii, servicii de
consultanţă cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de evaluare medicală, servicii de furnizare de
informaţii medicale, consultaţii medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătăţii, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienţi, analiza
ţesuturilor umane pentru tratament medical
(servicii medicale).
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08323

19/11/2021
FABRICA DE CONSULTANTA
LIRA SRL, STR. NOUĂ NR. 10,
JUD. SIBIU, ȘELIMBĂR, 557260,
SIBIU, ROMANIA

(540)

M 2021 08324

19/11/2021
AVIPUTNA SRL, STR. VICTORIEI
NR.40, JUD. VRANCEA, GOLEȘTI,
627150, VRANCEA, ROMANIA

Aviputna DIN 1968
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.07.01
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Compost, gunoi de grajd, îngrășăminte.
29. Carne, pește, păsări și vânat, ouă.

FdC FABRICA DE
CONSULTANȚĂ

───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.23; 13.01.17
(591) Culori revendicate:violet, albastru,
portocaliu, roz
(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.
42. Servicii de consultanță tehnologică, servicii
de consultanță tehnologică pentru transformarea
digitală, servicii de consultanță în materie de
cercetare tehnologică, servicii de consultanță
pentru proiectarea sistemelor informaționale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08325

19/11/2021
LAWAD ASTRA S.R.L., SAT
MURANI NR. 263, JUD. TIMIȘ,
COMUNA PIȘCHIA, TIMIȘ,
ROMANIA

───────

LEX CARDS
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizarea de informații în domeniul
educației.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08326

19/11/2021
CARTIERUL CAROL SRL, STR.
VASILE CONTA NR. 9, ET. 5,
CAMERA E405, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

LOJJA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08328

19/11/2021
TALENTROOM TECH S.R.L.,
STR. DRISTORULUI 91-95, BLOC
C, ET.9, AP. 907, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031534, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de investiţii imobiliare.
───────

tr TalentRoom
(531)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08327

19/11/2021
MARIANA-LOREDANA MOSOR,
STRADA LUNCA DOFTANEI
NR. 650, JUDEŢ PRAHOVA, SAT
TESILA, 107645, PRAHOVA,
ROMANIA

COLORS EXPERIENCE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.05
(591) Culori revendicate:mov (HEX
#CB08FC), albastru (HEX #1635FB),
negru (HEX #1D2133), alb (HEX
#FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de recrutare, recrutare de personal
permanent, recrutare de personal executiv,
servicii de consultanță în recrutare, publicitate
pentru recrutare de personal, plasare și recrutare
de personal, recrutare de personal tehnic
temporar, consultanță privind recrutarea de
personal, servicii profesionale de recrutare
a personalului, recrutare de personal pentru
asistență administrativă, recrutare de personal
pentru domeniul informatic, recrutare de
personal pe perioadă determinată, recrutare de
personal pentru linii aeriene, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, casting
(recrutare) de artiști de spectacol, furnizare
de informații privind recrutarea personalului,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, recrutare și plasare a forței de
muncă, consultanță în materie de recrutare a
angajaților, servicii de intermediere de recrutare
de personal, servicii de recrutare a personalului
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de conducere, recrutare de personal la sol pentru
aeroporturi, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, agenții de recrutare a
manechinelor, recrutare de personal de zbor,
recrutare de operatori politici, recrutare de
voluntari politici, recrutare (casting) de actori,
recrutare de personal, organizare și coordonare
de târguri de recrutare, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, servicii
de consultanță privind recrutarea de personal,
servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal), recrutare de personal de conducere
de nivel superior, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, servicii de recrutare
pentru personal de asistență la birou, consiliere
pe probleme de recrutare în domeniul serviciilor
financiare, furnizare de consiliere cu privire la
recrutare de absolvenți, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare de personal în
domeniul vânzărilor și al marketingului, furnizare
de informații în materie de recrutare printr-o
rețea informatică globală, servicii de recrutare
a personalului și agenții de ocupare a forței de
muncă.
42. Actualizarea
paginilor
web
pentru
terți,
administrare
de
servere
pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare în
domeniul inteligenței artificiale, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, cercetare
în domeniul tehnologiei pentru procesarea
datelor, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la calculatoare,
cercetare tehnică în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
creare de platforme informatice pentru terți,
creare și întreținere de site-uri web pentru
telefoane mobile, design grafic pe calculator
pentru cartografiere prin proiecție video,
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
calculatoare, diagnoza problemelor la hardwareul de calculator folosind un software, exploatare
de date, filigranare digitală (watermarking),
furnizarea de informații despre proiectarea și

dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare, furnizori de servicii externalizate
în domeniul tehnologiei informației, gestionarea
motoarelor de căutare, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), închirierea hardware-ului și
facilităților pentru calculator, gestiunea tehnică
a aparatelor electrocasnice și a echipamentelor
informatice, inginerie informatică, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
managementul proiectelor it, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (edp), monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, proiectare de aparate de prelucrare
a datelor, proiectare de calculatoare și de
software de calculatoare pentru analizele și
rapoartele comerciale, proiectare de sisteme
de stocare a datelor, proiectare, creare și
programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
proiectare și dezvoltare de aparate fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de aparate, instrumente și echipamente fără
fir pentru transmitere de date, proiectare
și dezvoltare de echipament periferic pentru
calculatoare, proiectare și dezvoltare de sisteme
de afișare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme de introducere de date, proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de stocare
de date, proiectare și dezvoltare de sisteme
informatice, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru introducerea, generarea, procesarea,
afișarea și stocarea de date, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, punerea la dispoziție de instalații
pentru centre de date, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, redactare
tehnică, rezervarea problemelor de hardware și
software pentru computere, securitate, protecție
și reconstituire it, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de
software, servicii consultative și informații despre
periferice de calculator, servicii de analiză privind
calculatoarele, servicii de cercetare informatică,
servicii de configurare a rețelelor informatice,
servicii de diagnostic computerizat, servicii
de informatică cuantică, servicii de proiectare
și programare informatică, servicii de rețele
informatice, servicii de transfer de date, servicii
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informatice de analiză de date, servicii tehnice
privind calculatoarele, servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice, teste
de performanță a calculatorului, testarea
performanțelor computerelor, studii de analiză
comparată referitoare la eficiența sistemelor
informatice, studii de analiză comparativă cu
privire la performanțele sistemelor informatice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08331

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

───────

19/11/2021
DORIOT DENT SRL, STR.
BARABAS BELA, NR.18/A,
JUDETUL ARAD, ARAD, 310507,
ARAD, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08330

19/11/2021
PRO ACTIVE LIFE SRL, STR.
RAZOARE NR. 11, SC. 2, ET. 2, AP.
57, COMUNA FLOREŞTI, JUDEŢ
CLUJ, SAT FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

DoriotDent
(531)

la prăvălie
(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
managementul
afacerilor,
35. Publicitate,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.10
(591) Culori revendicate:rosu, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de marketing în domeniul stomatologiei,
servicii
de
publicitate
pentru
produse
farmaceutice, servicii de publicitate privind
produse farmaceutice pentru tratarea diabetului,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
și de imagistică in vivo, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare angro 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 de
echipamente si aparatura medicala, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente si aparatura
medicala, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
furnizare de asistență administrativă farmaciilor,
pentru gestionarea stocurilor de medicamente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate și articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, 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 produse din hârtie de unică
folosință, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, administrare a
afacerilor pentru spitale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilier medical, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare si
medicale, servicii de vânzare cu amanuntul în
legătură cu echipamente sanitare si medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățenie si dezinfectie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru curățenie si dezinfectie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier medical, marketing
comercial (în afară de comercializare), servicii
de publicitate pentru comercializarea de produse

noi, informații despre vânzarea de produse,
servicii publicitare privind vânzarea de bunuri
mobile, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, furnizare de
consiliere cu privire la metode și tehnici de
vânzare, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, servicii de comenzi online, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comercializare
echipamente si aparatura medicala utilizata în
special in domeniu stomatologiei, servicii de
comercializare cu materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, servicii
de comercializare cu dezinfectanţi utilizati in
domeniul medical si in special in stomatologie,
servicii de comecializare aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare.
39. Depozitare de produse farmaceutice
si medicale, transport rutier de produse
farmaceutice, depozitare de instrumente și
echipamente medicale, distributie de produse
farmaceutice si medicale, distributie de
instrumente si echipamente medicale, transport,
ambalarea si depozitarea bunurilor utilizate in
domeniul medical si in special in domeniul
stomatologic.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, instruiri în
îngrijirea dentară, servicii de instruire în domeniul
dentar, furnizare de cursuri de educație continuă
în domeniul stomatologic.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08332

19/11/2021
ADIL BORA OZTURK, BLD
INDEPENDENTEI NR 29, BL C1-5,
SC C3, APT 1, JUD IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08334

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

19/11/2021
ZENITH DENTAL ESTHETICS
SRL, STR. BARABAS BELA,
NR.18, JUDETUL ARAD, ARAD,
310507, ARAD, ROMANIA

(540)

demko
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:rosu
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

Zenith Dental
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.10
(591) Culori revendicate:verde, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de albire a dinților, servicii de curățare a
dinților, anestezie dentară, servicii de igienă
dentară, servicii oferite de clinici dentare,
montare de pietre prețioase în proteze dentare,
stomatologie, stomatologie estetică, asistență
stomatologică, consultații stomatologice, servicii
stomatologice mobile, închiriere de instrumente
stomatologice,
consiliere
în
domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
închirierea echipamentelor medicale, închiriere
de echipamente pentru spital, închiriere de
echipamente și aparate medicale, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, servicii
de furnizare de aparatură medicală, servicii
furnizate de spitale private, servicii de asistență
spitalicească la domiciliu, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, clinici
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, închiriere de instrumente medicale,
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servicii ale clinicilor medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de consiliere
în materie de instrumente medicale, închiriere
de aparate și instalații în domeniul tehnologiei
medicale, fixare de proteze, asistență medicală
stomatologică, servicii de stomatologie, servicii
medicale privind fixare de dispozitive protetice,
servicii stomatologice, servicii de ortodonţie,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
servicii de radiografie, servicii prestate de
tehnicieni de radiologie, imagistică cu raze x
de uz medical (servicii de analiză medicală),
servicii de consultanță referitoare la implanturile
protetice, servicii de chirurgie, servicii de
implanturi (proteze) pentru utilizare in chirurgia
maxilo-faciala.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08335

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

19/11/2021
SIBDENTAL SRL, STR. BARABAS
BELA, NR.18/A, JUDETUL ARAD,
ARAD, 301507, ARAD, ROMANIA

(540)

SIBDENTAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.02.01
(591) Culori revendicate:bleumarin, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, dinți artificiali, coroane pentru
dinți, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, pivoți dentari, proteze
dentare, implanturi dentare, punți dentare,
proteze dentare parțiale, coroane dentare de

acoperire, părți artificiale pentru dinți, aparate
pentru utilizare în reconstrucția dinților, coroane
dentare, aparate utilizate la fabricarea dinților
artificiali, instrumente utilizate la fabricarea
dinților artificiali, protecții pentru dinți, de uz
medical, dispozitive pentru calmarea durerilor
provocate de erupția dinților, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
chei de culori pentru culoarea dinților, dispozitive
pentru îndreptarea dinților (aparate ortodontice),
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
instrumente utilizate pentru fixarea dinților
artificiali, 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,
spectrocolorimetre dentare, freze dentare,
alezoare dentare, portamprente dentare, sonde
dentare, suporturi dentare, articulatoare dentare,
excavatoare dentare, gutiere dentare, spatule
pentru amalgam dentar, lămpi pentru tratament
dentar, freze de uz dentar, spectrocolorimetre
dentare pentru determinarea culorilor protezelor
dentare, aparate dentare electrice, instrumentar
dentar manual, sonde dentare pentru tratamente
dentare, protecții dentare de uz dentar,
turbine dentare, agățătoare pentru radiografii
dentare, aparate dentare de detartraj, aparate
dentare pentru frezare, aparate dentare pentru
aliniere paralelă, vibratoare pentru încălzirea
cerii dentare, aparate pentru vizualizarea
imaginilor dentare, aparate dentare cu raze
x, onlay-uri (produs medical pentru restaurări
dentare indirecte), lămpi utilizate cu instrumente
dentare, dispozitive pentru confecționarea
modelelor dentare, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, clești de uz tehnicodentar, separatoare dentare pentru radiografii,
inele pentru erupția dentară, vârfuri pentru
freze dentare, implanturi dentare din materiale
artificiale, clești dentari pentru uz veterinar,
punți pentru implanturi de uz dentar, suporturi
pentru implanturi de uz 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, cleme
dentare pentru fixarea danturii preexistente,
perii interdentare utilizate în tratamente dentare,
fotolii de examinare special concepute pentru
uz dentar, aparate cu raze x pentru imagistică
dentară, aparate pentru utilizare de către
igieniști dentari, canule de unică folosință
pentru seringi dentare, aparate pentru utilizare
în confecționarea protezelor dentare, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari,
aparate și instrumente chirurgicale de uz
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dentar, pivoți din materiale prețioase pentru
uz dentar, instrumente utilizate pentru fixarea
protezelor dentare, aparate utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, instrumente destinate
utilizării în protetica dentară, inele de dentiție
pentru ameliorarea durerilor provocate de
erupția dentară, scobitori cu ață dentară, altele
decât cele de uz personal, aparate dentare
pentru tratarea apneei de somn obstructive,
proteze dentare sub formă de inlay-uri
(obturație), irigatoare pentru țesutul periodontal
folosite în tratamente dentare, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
aparate cu jet de pulbere de uz dentar,
scaune de examinare special concepute pentru
uz dentar, echipament stomatologic, scaune
stomatologice, ace stomatologice, oglinzi
stomatologice, seringi stomatologice, proteze
stomatologice, freze folosite în stomatologie,
clești de uz stomatologic, ace de uz
stomatologic, oglinzi de uz stomatologic, mănuși
pentru uz stomatologic, piese protetice pentru
stomatologie, lasere de uz stomatologic, seringi
de uz stomatologic, tuburi de uz stomatologic,
scaune pentru examinare stomatologică,
aparate și instrumente stomatologice, mobilier
special pentru uz stomatologic, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, instrumente
protetice pentru uz stomatologic, irigatoare
orale utilizate în stomatologie, aparate de
polimerizare de uz stomatologic, viziere de
protecție pentru uz stomatologic, scaune de
uz medical sau stomatologic, linguri de
amprente (de uz stomatologic), rame pentru
radiografii pentru uz stomatologic, camere video
stomatologice intra-orale, discuri abrazive de
uz stomatologic, oglinzi de mână folosite la
examinarea stomatologică, rame pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, măști nazale
(de protecție) pentru uz stomatologic, pivoți
din metale prețioase pentru uz stomatologic,
măști faciale de protecție pentru uz stomatologic,
dușuri bucale electrice utilizate de medici
stomatologi, casete pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, implanturi (proteze)
folosite în chirurgia stomatologică, chei de
culori de uz stomatologic, mănuși din latex
de uz stomatologic, aparate de aspirare
pentru uz stomatologic, scaune fabricate special
pentru uz stomatologic, scaune special fabricate
pentru uz stomatologic, bonete de protecție
pentru păr, pentru medici stomatologi, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, măști de protecție pentru gură de
uz stomatologic, aparate pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, echipamente de înaltă
frecvență pentru tăiere, de uz stomatologic,

dispozitive pentru spălarea gingiei (irigatoare
orale) de uz stomatologic, aparate cu raze x
pentru uz stomatologic și medical, echipamente
de înaltă frecvență pentru coagulare, de uz
stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează în
domeniul stomatologic, proteze construite din
porțelan foarte rezistent fixat pe dentină, proteze
construite din porțelan foarte rezistent fixat pe
smalț, proteze sub formă de restaurări parțiale
de coroană, implanturi (proteze) pentru utilizare
în chirurgia maxilo-facială, proteze sub formă
de restaurări complete de coroană, stimulatoare
interdentare utilizate în tratamentul dentar.
40. Tratament de materiale, servicii de tehnician
dentar, rafinarea deșeurilor dentare, fabricare
la comandă de proteze dentare, fabricare la
comandă de proteze dentare și danturi, fabricare
la comandă de produse farmaceutice.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08337

(740)

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

19/11/2021
ADIA KINESIO SRL, STRADA
POPEȘTI VEST, NR. 2A,
(TARLA54/5, PARCELA 62, LOT
8-LOT 10), BLOC 1, SCARA 2,
ETAJ 6, AP. 109, JUDET ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.07; 02.05.08; 02.05.22; 02.05.24;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru , portocaliu,
roz , verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii de
jocuri, administrare (organizare) de spectacole
de jocuri, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de activități culturale, ateliere recreative,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, divertisment pe internet, educație și
instruire, furnizare de centre de recreere,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
informații referitoare la recreere, îndrumare,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
webinare cu scop educativ, cultural sau de
divertisment, prezentări de filme în scopuri
educative, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, antrenament (instruire),
antrenament pentru fortificare și îmbunătățire
a condiției fizice, consiliere în materie de
pregătire medicală, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice (instruirea), consultanță în materie de
fitness, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, coordonarea de programe
de asistență educațională pentru pacienți
(instruire), coordonarea de programe de
asistență educațională pentru profesioniștii din
domeniul sănătății, (instruire) coordonarea de
programe de asistență educațională pentru
îngrijitori, (instruire) furnizare de cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
furnizare de cursuri de exerciții fizice, cursuri
de exerciții în grup, furnizare de cursuri
de fitness aerian (aerial fitness), furnizare
de cursuri de instruire privind menținerea
formei fizice, furnizarea de cursuri de instruire
privind pierderea în greutate, furnizarea de
cursuri de instruire privind sănătatea, furnizare
de cursuri de instruire scrise, furnizarea de
cursuri de motricitate pentru copii preșcolari,
furnizarea de cursuri de nutriție (nemedicale),
furnizarea de cursuri de pregătire în medicină,
furnizarea de cursuri pentru îngrijirea corporală,
difuzare de materiale educative, educație

cu privire la sănătatea fizică, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație sportivă, educație în domeniul sănătății,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, formare privind sănătatea și
starea de bine, formare profesională cu privire
la primul ajutor, formare profesională privind
evitarea problemelor de sănătate, furnizare
de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, furnizare de cursuri de
instruire online, furnizare de cursuri de pregătire
privind gimnastica, furnizare de cursuri educative
referitoare la dietă, furnizare de demonstrații
educative, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției fizice,
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online,
furnizare de informații despre educație fizică
pe un site web online, furnizare de instruire
pentru persoanele cu dizabilități, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de servicii educative în domeniul dietetic,
furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de joacă,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
exerciții fizice, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, furnizarea de tutoriale
online, informații cu privire la educația sportivă,
instruire, instruire în dietetică (nemedicală),
instruire în domeniul antrenamentelor, instruire
în domeniul asistenței medicale și al nutriției,
instruire în domeniul medical, instruire în
materie de educație fizică pentru adulți și copii,
instruire în pilates, instruire pentru menținerea
condiției fizice, instruire în terapia holistică
prin contact corporal (bodywork), instruire în
yoga, instruire și învățământ medicale, predare
în domeniul medical, pregătire în domeniul
acupuncturii, pregătire în domeniul fitnessului,
pregătire în domeniul igienei, pregătire în
domeniul osteopatiei, pregătire în domeniul
studierii și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, pregătirea personalului nemedical în
domeniul îngrijirii copiilor, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, organizarea
de seminare, servicii ale unui antrenor personal,
servicii de antrenamente fizice, servicii de
consiliere pentru menținerea condiției fizice
(fitness), servicii de educare sportivă, servicii
de educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor, servicii de formare
în domeniul fitnessului, servicii de formare
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în materie de medicină ortopedică, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
servicii de instruire, servicii de instruire cu privire
la sănătate și siguranță, servicii de instruire
în domeniul medical, servicii de pregătire
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi speciale, servicii educaționale în
sectorul sănătății, servicii educative în domeniul
sănătății, servicii educative privind tratamentele
terapeutice, servicii de sport și fitness, servicii
de antrenamente pentru sănătate și de fitness,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), supravegherea
executării exercițiilor fizice.
44. Asistență medicală la domiciliu, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice, consiliere în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie de
sănătate, dezvoltarea programelor individuale
de reabilitare fizică, fizioterapie, furnizare de
centre de recuperare fizică, furnizare de
informatii referitoare la sanatate, furnizare
de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizarea de servicii de îngrijire a
sănătății la domiciliu, informații referitoare la
masaj, masaj, îngrijire temporară (furnizare de
servicii de), monitorizarea pacienților, pilates
terapeutic, reflexologie, osteopatie, reabilitare
fizică, servicii de asistență sanitară la domiciliu,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de asistență medicală
la domiciliu, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de evaluare
a sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de masaj la picioare, servicii de
îngrijire medicală pentru pacienții internați și
externi, servicii de reflexologie, servicii de
terapie, asistență medicală, consiliere medicală,
consultanță medicală pentru alegerea corectă
de scaune cu rotile, comode, dispozitive de
ridicare pentru persoanele cu handicap, cadre
pentru mers și paturi, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultații medicale, furnizare de informații
despre tratarea încheieturilor dislocate, a
entorselor sau a fracturilor de oase, servicii de
chiropractică mobile, servicii de chiropractică
pentru copii, servicii de consiliere medicală,
servicii de evaluare medicală pentru pacienţii

care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de
examinări medicale, servicii de manipulare
osteo-articulară, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de medicină sportivă, servicii de
telemedicină, servicii de tratamente medicale
oferite de un centru spa, servicii paramedicale,
sfaturi medicale pentru persoanele cu dizabilități,
terapie ayurvedică, tratament și îngrijire prin
biorezonanță, tratarea dislocațiilor articulațiilor,
entorselor, fracturilor sau a altor leziuni similare
(judo-seifuku), servicii medicale și de sănătate,
servicii oferite de asistenții medicali la domiciliu,
hidroterapie, servicii de acupunctură, servicii
de aromaterapie, servicii de hidroterapie la
domiciliu, servicii de muzicoterapie, servicii
de sănătate prin hidroterapie, servicii de
talasoterapie, servicii de terapie luminoasă,
servicii de terapie autogenă, servicii de terapie
cu ventuze, chiropractică, servicii de medicina
alternativa, oferirea de informaţii despre masaj
şi kinetoterapie prin intermediul unui website.,
servicii de logopedie, servicii de psihologie.,
servicii de kinetoterapie, servicii de ortopedie,
servicii de neurologie.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08339

(740)

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

19/11/2021
GARANT FINANCE SRL,
STR.MIHAI VITEAZUL, NR.1,
BL.E1, SC.3, ET.4, AP.13,
JUDET HUNEDOARA, VULCAN,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

DECOLIS
(531)
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(591)

Culori revendicate:albastru, galben,
verde
(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.

cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, încărcătoare usb,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare usb adaptate pentru priza brichetei
auto, ceasuri inteligente.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08340

19/11/2021
SC IGREC TOP SHOP SRL,
STR. LUCIAN BLAGA,NR.8,
BLOC Q4, SC.A, AP. 4, JUDETUL
ARGES, PITEȘTI, 110311, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Kruz

M 2021 08342

19/11/2021
OIL TERMINAL SUD SRL,
STRADA DUNĂRII NR. 355,
JUDEȚ TELEORMAN, NANOV,
TELEORMAN, ROMANIA

Regina din Sud

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 02.05.23; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale înregistrate, magneti, echipament
pentru scufundări, dispozitive pentru tehnologia
informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.05.04; 24.09.05;
05.03.13
(591) Culori revendicate:alb , verde, galben,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Uleiuri și grăsimi comestibile, ulei de floareasoarelui comestibil, grăsimi vegetale de uz
alimentar, grăsimi vegetale pentru bucătărie,
grăsimi pentru gătit, uleiuri comestibile, uleiuri
comestibile folosite pentru gătirea alimentelor,
uleiuri de uz alimentar, uleiuri pentru gătit, uleiuri
vegetale de uz alimentar.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08343

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(531)

19/11/2021
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA, STR. PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEȚ PRAHOVA, FILIPEȘTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HEPATO PROTECT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice
și
medicale,
veterinare, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri veterinare, suplimente
dietetice de uz veterinar.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08345

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

19/11/2021
VASILE-ANDREI CEAUSESCU,
INTR. CHEFALULUI NR. 11-13,
BL. B, ET. 7, AP. 53, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.11.24; 24.17.02
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08346

23/11/2021
SC CENTRIQA SERVICES &
SOLUTIONS SRL, BVD IULIU
MANIU NR 7, BVD IULIU MANIU
NR 7, ETAJ 4, CORP U, SECTOR
6, BUCURESTI, 061072, ROMANIA

COLLTRAIN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15; 26.04.18; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1E4C7C, HEX #3274B5, HEX
#3274B5)), verde (HEX #5AA299, HEX
#4CA98F)), maro (HEX #A07437), roșu
(HEX #9E4A3E, HEX #DA3B26), roz
(HEX #EB539F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Software ca serviciu (SaaS).

ȘARPELE ROȘU

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08347

(740)

SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,,
BLOC D8, AP.31, JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

44. Servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate, servicii de saună,
servicii de aromaterapie, masaj, fizioterapie /
terapie fizică, îngrijirea sănătăţii, servicii
de medicină alternativă, asistenţă medical,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, consiliere alimentară și nutrițională,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
psiholog, terapie logopedică, servicii de terapie.

19/11/2021
MANAGER SRL, B-DUL MIHAI
VITEAZU NR.1, AP.III B, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, 450015, SĂLAJ,
ROMANIA

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08348

19/11/2021
ANDREI PARPALIA, 753 B, JUD.
VASLUI, MUNTENII DE JOS,
737365, VASLUI, ROMANIA

AQUAREL health & spa center
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.05; 29.01.14
(591) Culori revendicate:mov, albastru,
turquoise, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness),
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de instructor personal (antrenament de
fitness), planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii
de divertisment, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, transfer de know-how
(instruire), educaţie fizică, servicii de evaluare a
stării fizice pentru antrenamente.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,
rezervări de hoteluri, servicii hoteliere, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar).

ILSEDO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 17.02.04; 17.02.02;
26.05.04
(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.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
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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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras
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.
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.
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.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,

coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08350

21/11/2021
ALINA DANIELA AXÎN, STR.
PANDURULUI, NR. 106, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900006, CONSTANȚA, ROMANIA

AVA LIFE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08351

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

22/11/2021
DANETI COM SRL, SAT
GHERMANESTI, SOS.
GHERMANESTI, NR. 154,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

DANETI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Orare tiparite.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte
impermeabile,
articole
de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole de
purtat pe cap pentru copii, articole purtate
în jurul gâtului, costume de baie, halate
de baie, bandane, banderole pentru cap,
bascheţi, băşti, baticuri de purtat la gât,
batiste de buzunar, bavete din pânză, bentiţe
antitranspirante, bentiţe antitranspirante pentru
cap, bentiţe de protecţie pentru urechi (articole
de imbracaminte), bentiţe şi manşete absorbante
pentru tenis, berete, bermude, blazere, bluze,
bluze de antrenament, bluze de corp, bluze
de trening, bluze şi şorturi pentru sport, bluze
sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluzoane,
body-uri, bonete, botine, bretele, căciuli şi
şepci pentru ski, cămăşi stil sport, căşti de
înot, chiloţi, chiloţei pentru bebeluşi, ciorapi,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism,
colanţi, lenjerie de corp, corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume de
antrenament, costume de gimnastică, costume
de jogging, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume sportive pentru jogging, echipament
de gimnastică (articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte), egări (pantaloni), egări (jambiere),
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
fuste de tenis, glugi, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte

pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru jogging, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
jambiere, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp sudorifugă, maiouri, maiouri
de alergare, maiouri cu mânecă lungă, maiouri
pentru sport, mănuşi, pantaloni de antrenament,
pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurţi, pantaloni scurţi pentru
sport, pijamale, pijamale (numai din tricot),
prosoape de baie, şorturi pentru sport, şosete,
şosete antiperspirante, şosete cu călcâi întărit,
şosete cu talpă, şosete pentru sport, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme profesionale, uniforme
şcolare, viziere de soare (articole care servesc
la acoperirea capului), viziere (articole de
îmbrăcăminte), stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), 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,
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,
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),
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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, 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 incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/
bustiere autoadezive, cravate, dispozitive antialunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, ponchouri, sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare,
eşarfe, şaluri, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci
de schi, mănuşi de schi, pantaloni scurţi
tip fustă, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghete/şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
crampoane pentru ghetele de fotbal, jachete
căptuşite (îmbrăcăminte), costume (articole de
imbracaminte), 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,
bombeuri pentru încălţăminte, togi (articole de
imbracaminte), jobene, benzi pentru manşetele
de la pantaloni/curele pentru jambiere, turbane,
lenjerie de corp/desuuri, uniforme, pâslari
(cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru activități de petrecere a timpului liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare

(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă,
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, șosete, pantaloni sport, maiouri
sportive, pantaloni, bluze sport, ghete sport,
pantaloni sport, sacouri sport, echipament
sportiv (articole de imbracaminte si incaltaminte).
28. Vehicule (jucării), jucării, jocuri, jocuri
electronice, șah (jocuri), bowling (jocuri), jocuri
sportive, jocuri mecanice, jocuri muzicale, cărți
(jocuri), jocuri go, dame (jocuri), baloane de joc,
bile de joc, mingi de joc, cărți de joc, capsule
de joc, jocuri electronice portabile, jocuri de
șah , aparate pentru jocuri, mingi pentru jocuri,
baloane pentru jocuri, jocuri video portabile,
jocuri cu zaruri, jocuri cu fise, jocuri de societate,
jocuri de petrecere, jocuri de manipulare, jocuri
de construcție, jocuri de table, miniaturi pentru
jocuri, jocuri cu cercuri, jocuri cu inele, jocuri
de masă, jocuri de hochei, jocuri de domino,
jocuri cu bile, jetoane pentru jocuri, jocuri de
cărți, jetoane pentru jocuri, jocuri de pinball,
console de jocuri, tastaturi pentru jocuri, jocuri
de memorie, dame chinezești (jocuri), jocuri
electronice automate, jocuri de mahjong (joc
de masă chinezesc), scaune de joc interactive
pentru jocuri video, cărți de joc japoneze, mănuși
(accesorii de joc), table de joc pentru licitarea
cărților de joc, aparate de joc pinball, cărți de
joc karuta (joc de cărți japonez), manete de joc
pentru aparate de jocuri video, ținte pentru jocul
darts, piese pentrul jocul dame, jocuri de mahjong, jocuri automate cu fisă, console de jocuri
portabile, fise (jetoane) pentru jocuri, mașini
automate pentru jocuri, jocuri video electronice
portabile, jocuri de aruncarea potcoavei, jocuri
de pinball portabile, aparate pentru jocuri video,
șah japonez (jocuri shogi), ținte electronice
pentru jocuri, jocuri electronice de darts, mouseuri pentru jocuri, jocuri de aruncat săculeți,
dispozitive de jocuri portabile, controler jocuri
video (gamepad), jocuri de masă electronice,
jocuri de aruncat inele, jocuri automate cu
jetoane, compendiumuri de jocuri de masă cu
tablă de joc, jocuri de masă și aparate de jocuri
de noroc, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, cărți de joc japoneze (utagaruta),
componente de joc electronice portabile, cărți
de joc japoneze (hanafuda), cutii pentru cărți
de joc, seturi de joc de table, jetoane pentru
jocul de ruletă, seturi pentru jocul de ruletă,
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table pentru jocul de dame, dulapuri pentru
jocul de darts, mănuși pentru jocul cu popice,
echipament pentru jocul de bingo, mingi pentru
jocul de bocce, miniaturi pentru jocuri de
război, jocuri de tip pinata (piniata), jocuri
electronice de tip arcade, jocuri de palete cu
minge, jocuri de interpretare de roluri, jocuri
cu interpretare de roluri, kituri pentru jocuri
de construcții, console portabile pentru jocuri
electronice, jocuri pentru facilitarea dezvoltării
bebelușilor, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri cu mașini de curse, joystick-uri
pentru jocuri video, jocuri de tras la țintă, fileuri
pentru jocuri cu mingea, muniție pentru jocuri
de paintball, panouri pentru jocuri cu săgeți,
jocuri de zaruri japoneze (sugoroku), bâte pentru
jocuri cu mingea, jocuri cu întrebări și răspunsuri,
controlere pentru console de jocuri, jocuri de
baschet de masă, jocuri de logică de manipulat,
jocuri electronice cu caracter educațional, jocuri
de interior cu jetoane, aparate pentru jocuri
de calculator, console portabile pentru jocuri
video, controlere de jocuri pentru calculatoare,
pietre pentru practicarea jocului go, table pentru
practicarea jocului go, jetoane pentru jocurile de
noroc, mașini pentru jocurile de noroc, mese
automate pentru jocul de mahjong, mașini pentru
jocuri de pinball (jucării), ținte electronice pentru
jocuri și sporturi, discuri de aruncat (jocuri cu
inele), jocuri cu inele (inele de aruncat), jocuri
de acțiune și de îndemânare, plase pentru jocuri
sportive cu minge, dispozitive de jocuri video
tip arcadă, bile din sticlă colorată pentru jocuri,
bile din sticlă colorată pentru jocuri, mașini
cu sloturi (mașini de jocuri), jucării, jocuri și
articole de joacă, jocuri de baschet de tip
arcade, cartonașe de colecție (jocuri de cărți),
dispozitive de control pentru jocuri sub formă de
undiță, pentru jocuri de pescuit, dispozitive de
control pentru jocuri sub formă de volan, pentru
jocuri de condus, instalații și aparate pentru
jocul de popice, aparate de divertisment pentru
sălile de jocuri, aparate de jocuri electronice
de tip arcade, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii, saltele de joc cu
jucării pentru copii mici, modele utilizate pentru
jocuri cu interpretare de roluri, jocuri portabile și
jucării cu funcții de telecomunicații, echipament
vândute ca și seturi pentru a juca jocuri
de cărți, jucării zornăitoare, jucării gonflabile,
fluiere (jucării), titireze (jucării), păpuși (jucării),
drone (jucării), jucării flexibile, jucării umplute,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
electronice, jucării-balansoar, jucării muzicale,
jucării antistres, jucării modulare, mașini de
jucărie, păsări de jucărie, aeronave de jucărie,
jucării pentru păsări, roabe de jucărie, unelte

de jucărie, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluși, magazine de jucărie, castele de
jucărie, planoare de jucărie, glockenspieluri
de jucărie, capse detonante (jucării), telefoane
de jucărie, jucării cu balansare, jucării din
lemn, jucării cu pușculițe, pușculițe de jucărie,
goarne de jucărie, bijuterii de jucărie, plante
de jucărie, cărucioare de jucărie, figurine de
jucărie, jucării de baie, perne umplute (jucării),
jucării pentru cadă, jucării pentru animale,
jucării electronice didactice, jucării acționate
mecanic, jucării cu baterii, casetofoane de
jucărie, camioane de jucărie, bani de jucărie,
nuchuku de jucărie, premergătoare de jucărie,
săbii de jucărie, tuneluri de jucărie, jucării
de construit, căsuțe de jucărie, mobilier de
jucărie, jucării electronice teleghidate, măști de
jucărie, jucării pentru pisici, jucării pentru câini,
jucării pentru apă, discuri zburătoare (jucării),
flori de jucărie, portarme de jucărie, jucării din
țesături, jucării din pânză, corturi de jucărie,
machete auto (jucării), ceasuri de jucărie, jucării
cu radiocomandă, jucării de tras, rachete de
jucărie, fluiere de jucărie, jucării cu telecomandă,
proiectoare de jucărie, animale de jucărie,
jucării de pluș, mâncare de jucărie, pești de
jucărie, chitare de jucărie, trompete de jucărie,
jucării cu resorturi, căluți-balansoar (jucării),
biciclete de jucărie, jucării de împins, puzzleuri (jucării), jucării din cauciuc, jucării pentru
boxat, binocluri de jucărie, garaje de jucărie,
funiculare de jucărie, vagoane de jucărie, seturi
de jucării, jucării din plastic, jucării din metal,
xilofoane de jucărie, periscoape de jucărie,
microfoane de jucărie, avioane de jucărie, jucării
mobile suspendate, săgeți de jucărie, puști
de jucărie, jucarii pentru sugari, armură de
jucărie, microscoape de jucărie, titireze ca jucării,
plastilină de jucărie, jucării de nisip, jucarii
de desenat, armonice de jucărie, piane de
jucărie, pălării de jucărie, telecomenzi pentru
jucării, bărci de jucărie, broșe de jucărie, jucării
de lemn, jucării de bambus, jucării de călărit,
jucării cu apă, roboți de jucărie, telescoape
de jucărie, jucării cu roți, jucării de exterior,
zmeie ca jucării, arme de jucărie, plastilină
magnetică (jucărie), jucării cu cheiță, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), vehicule
de jucărie electronice, jucării pentru copii mici,
blocuri de asamblare (jucării), elemente de
construcții (jucării), machete de structuri (jucării),
baghete magice de jucărie, jucării nemotorizate
pentru călărit, unelte manuale de jucărie,
personaje umane de jucărie, lanterne de jucărie
(nefuncționale), jucării utilizate în piscine,
jucării pentru animale domestice, jucăriicentru de activități pentru copii, figurine de

446

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

jucărie modelate din plastic, dispozitive de
alarmă antiefracție, de jucărie, jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, dispozitive
pentru lansarea avioanelor de jucărie, aparate
de jucărie pentru controlul traficului, stații de
comunicare de jucărie (nefuncționale), mașini
de jucărie cu acționare electronică, pistoale
de jucărie cu bani, jucării de mestecat pentru
papagali, avioane de jucărie cu telecomandă,
submarine de jucărie cu telecomandă, plase
de insecte de jucărie, cuști pentru insecte de
jucărie, palme de aplaudat (jucării sonore),
viziere pentru căști de jucărie, seturi de chimie de
jucărie, jucării fantezie sonore pentru petreceri,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, vehicule
de jucărie electronice inteligente, jucării robot
care se transformă, mori de vânt de jucărie,
jucării gonflabile din cauciuc subțire, roboți de
jucărie cu radiocomandă, avioane de jucărie cu
radiocomandă, covoare de joacă puzzle (jucării),
mașini de tricotat de jucărie, dinți de vampir de
jucărie, pistoale cu capse, de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), jucării pentru lada
cu nisip, jucării pentru groapa cu nisip, covorașe
de joacă destinate utilizării cu mașini de jucărie
(jucării), figurine de jucărie de colecție, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), cutii pentru
vehicule de jucărie, personaje de jucărie din
cauciuc, personaje de jucărie din plastic, aparate
de zbor de jucărie, distribuitoare de gumă
de jucărie, servicii de ceai de jucărie, globuri
cu zăpadă de jucărie, haine pentru figurine
de jucărie, găletușe și lopățele de jucărie,
mașini de jucărie cu pedale, seturi de cusut de
jucărie, machete sub formă de jucării, machete
de rachete de jucărie, vehicule de jucărie cu
telecomandă, tocuri pentru pistol de jucărie,
patine cu rotile de jucărie, bărci de jucărie în
miniatură, cutii de scrisori de jucărie, seturi de
bucătărie de jucărie, piste pentru mașini de
jucărie, aparate de exerciții de jucărie, truse de
frumusețe de jucărie, jucării din plastic pentru
baie, seturi de masă de jucărie, dispozitive
de făcut zgomot (jucării), plase de fluturi (de
jucărie), pomi de crăciun de jucărie, ceasornice
și ceasuri de jucărie, machete de vehicule
de jucărie, machete de mașini de jucărie,
jucării pentru cărucioare de copii, animale de
jucărie cu motor, jucării pentru animale de
companie, vehicule de jucărie cu scaune, jucării
electrice de acțiune, machete de mașini (jucării),
jucării legate de magie, ursuleți de jucărie
umpluți, machete de animale (jucării), jucării
care fac zgomot, capse pentru pistoale (jucării),
jucării hopa-mitică gonflabile, puști cu aerosoli
(jucării), instrumente muzicale de jucărie, arme
ninja de jucărie, jucării comercializate la set,

jucării zburătoare cu telecomandă, baloane de
săpun (jucării), machete de clădiri (jucării),
cutii muzicale de jucărie, jucării gonflabile de
călărit, avioane cu catapultă (jucării), personaje
de jucărie fantastice, animale de jucărie
umplute, blocuri de construcție (jucării), bețe
fosforescente de jucărie, mănuși fantezie de
jucărie, elicoptere de jucărie radiocomandate,
jucării acționate prin manetă, jucării de acțiune
electronice, echipament sportiv de jucărie, jucării
care se suprapun, jucării din pluș inteligente,
roboți de jucărie inteligenți, case de jucărie
modulare, figurine de acțiune (jucării), jucării
gonflabile pentru piscină, jucării gonflabile de
baie, covorașe de joacă cu jucării pentru copii
mici (jucării), echipament de camping de jucărie,
jucării adaptate pentru activități educative, jucării
cu cheiță (din plastic), vehicule de jucărie pentru
copii, vehicule de jucărie pentru călărit, seturi
de jucărie pentru grădinărit, magnetofoane cu
casete, de jucărie, roți pentru vehicule de jucărie,
vehicule de jucărie electronice teleghidate,
pistoale cu aer comprimat (jucării), triciclete
pentru copii mici (jucării), jucării cu cheiță
(din metal), jucării de acțiune cu baterii, seturi
de tipărire de jucărie, kituri pentru machete
de jucărie, accesorii pentru copt de jucărie,
seturi de unelte de jucărie, săgeți și arcuri
de jucărie, seturi de construcție de jucărie,
căsuțe de jucărie pentru copii, jucării de construit
care se îmbină, vehicule de jucărie motorizate
pentru călărit, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, cuburi de construit magnetice fiind
jucării, figurine de jucărie cu levitație magnetică,
piscine gonflabile pentru activități recreative
(jucării), jucării de tipul 'pasăre în echilibru',
seturi de componente pentru curse, de jucărie,
distribuitoare de lame de gumă, de jucărie, stații
de alimentare cu benzină, de jucărie, jucării de
construcții din mai multe părți, jucării din pluș,
sub formă de elani, kituri de asamblat machete
la scară (jucării), modele de locomotive cu abur
de jucărie, seturi de blocuri de construcție de
jucărie, imitații de oase ca jucării pentru câini,
jucării artizanale vândute sub formă de kit, jucării
de prindere pentru pătuțuri de sugari, machete
de jucării sub formă de mașini, machete de
plastic sub formă de jucării, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, accesorii pentru copt
și gătit de jucărie, vehicule robot de jucărie care
se transformă, seturi de jucării cu unelte de
tâmplărie, case de marcat pentru supermarket,
de jucărie, machete de teatru de jucărie sub
formă de seturi de teatru pentru copii, avioane
din spumă care se lansează cu mâna sub
formă de jucării, decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
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seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, mingi care
se pot deforma ușor sub formă de jucării,
articole de petrecere sub formă de jucării de
dimensiuni mici, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole
de joacă), cosmetice de jucărie (imitații care
nu se folosesc pentru machiaj), jucării care
imită obiecte folosite de adulți în activitățile
cotidiene, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, imitații de preparate de
toaletă sub formă de jucării, saltele de joc de
utilizat cu mașini de jucărie, imitații de articole
de toaletă sub formă de jucării, jucării care
se mișcă acționate prin învârtirea unei cheițe,
calculatoare de jucărie (care nu funcționează ca
un computer), aparate de fotografiat de jucărie
(care nu fac fotografii), vehicule de jucărie cu
piese care se transformă, jucării pentru animale
de companie confecționate din frânghie, figurine
de jucărie care pot lua diferite forme, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, figurine
de acțiune (jucării sau articole de joacă), jucării
flexibile (care pot fi strânse în mână), jucării
puse în vânzare sub formă de seturi, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), covorașe
de adulmecat ca jucării pentru câini, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie, fotolii
puf sub formă de animale (jucării), piese de
jucărie pentru învățat alfabetul braille, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), seturi de machete de trenulețe de
jucărie, jucării flexibile care produc sunete
prin strângere, seturi de joacă cu mașinuțe
de jucărie, seturi de joacă cu figurine de
jucărie, jucării de pluș cu păturică de consolare,
jucării prezentate într-un calendar de advent,
jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
blocuri de construcție de jucărie din lemn,
jucării sub formă de imitații de alimente, pălării
de petrecere, goarne de petrecere, panglici
decorative (articole pentru petrecere), accesorii
pentru păpuși, accesorii pentru haine de păpuși,
cutii pentru accesorii de joacă, accesorii de
mobilier pentru păpuși, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, protecții pentru
coate pentru utilizare la mersul pe bicicletă
(articole sportive).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii publicitare pentru cărți,
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 publicitar, servicii de comenzi online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
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,
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
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, informații despre
vânzarea de produse, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, demonstrație de vânzare (pentru terți),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de evidență
a cadourilor, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru haine, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive.
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41. Organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, organizare de jocuri educaționale,
închirierea echipamentelor de jocuri, servicii de
disk jockey, servicii de jocuri video, sisteme
de joc (divertisment, educație), punerea la
dispoziție de jocuri, servicii de divertisment
cu jocuri pe calculator și jocuri video,
organizare de jocuri și competiții, organizare
și coordonare de jocuri, servicii de cluburi
de jocuri, furnizare de jocuri video online,
servicii pentru organizarea de jocuri, închiriere
de echipamente pentru jocuri electronice,
organizarea de jocuri cu participarea publicului,
organizarea de concursuri de jocuri electronice,
servicii de jocuri de calculator interactive,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, furnizare de instalații pentru jocul de
golf, servicii de disc jockeys pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de divertisment
prin intermediul jocurilor video, servicii de săli
de joc prin realitate virtuală, organizare de
jocuri, competiții și concursuri cu întrebări,
servicii de jocuri electronice nedescarcabile
furnizate prin intermediul internetului, furnizare
de instalații pentru cazinouri și pentru jocuri,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la jocuri, informații despre divertismentul sub
formă de jocuri pe calculator, furnizate online
dintr-o bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), închirierea de jucării, închiriere de scutere
de jucărie, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative
și de petrecere a timpului liber, servicii de
antrenament sportiv, activități sportive, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor fizice
în cluburi de sport, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente sportive, servicii
educaționale și de instruire cu privire la sport.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08352

22/11/2021
CARTIERUL CAROL SRL, STR.
VASILE CONTA NR.9 ,ET.5,
CAMERA E405, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

AER DULCE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Investitii imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08353

22/11/2021
CARTIERUL CAROL SRL, STR.
VASILE CONTA NR. 9, ET. 5,
CAMERA E405, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

YASH
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Investitii imobiliare.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08355

22/11/2021
IONELA GAVRILĂ, STR.
PANSELELOR NR.8, JUDETUL
IALOMITA, FETESTI, 925150,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

M 2021 08357

22/11/2021
VASILICĂ-CRISTI PINTILIUC, SAT
BURLA NR. 198, JUD. SUCEAVA,
COMUNA BURLA, SUCEAVA,
ROMANIA

AUTO ZYP SERVICE
satul lui Moș Crăciun
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.01.01; 26.11.12;
02.01.27; 01.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Echipament tururi în parcuri de distracție.
41. Servicii ale parcurilor tematice, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii pentru
parcurile de distracții și cele tematice, servicii de
divertisment pentru copii, servicii de divertisment
oferite pentru copii, furnizare de servicii de
divertisment pentru copii, servicii de parcuri de
distracție, servicii de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii specifice parcurilor de distracții, servicii
specifice parcurilor de distracții și tematice,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
în parcuri de distracții.

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.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 08358

22/11/2021
MILENIUM LANDSCAPE
DEVELOPMENT SRL, STR.
PRAHOVA NR. 32, AP 6, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

BUSSOLA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08360

22/11/2021
PHN PREMIUM MAG SRL,
ALEXANDRU LAPUSNEANU
NR. 193, BL 18, AP 67, JUD
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900472, CONSTANȚA, ROMANIA

PHN Mag

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.04; 26.04.05;
26.04.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Bride pentru cabluri, plăcuțe de identificare
pentru câini, din metal, bride metalice, bride
metalice (coliere), bride metalice pentru cabluri,
bride metalice în formă de U, manșoane de
conectare din metal pentru cabluri, neelectrice,
cabluri de teleferice, închizători de metal pentru
genți, etichete adezive metalice pentru genți,
cârlige din metal pentru agățat genți, armături
metalice pentru curele.
7. Perii pentru aspiratoare, filtre de praf pentru
aspiratoare, filtre și pungi de praf pentru
aspiratoare, monturi anti-vibrații pentru mașini,
accesorii pentru aspiratoare de praf, pentru
pulverizare de parfumuri și dezinfectante, roboți
pentru curățenie, roboți cu inteligență artificială
de uz casnic pentru curățenie și spălat, saci
de aspirator din hârtie, saci din plastic pentru
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, saci de
hârtie pentru aspiratoare, saci de carton pentru
aspiratoare, saci din hârtie pentru aspiratoare,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
echipament pentru mișcare și manevrare, discuri
de lustruire folosite cu șlefuitoare electrice
pentru pardoseli, discuri abrazive pentru mașini
de șlefuit electrice, discuri de șlefuit (piese
pentru mașini), discuri de șlefuit utilizate la
mașini, mixere (aparate pentru bucătărie),
încărcătoare
(transportoare),
încărcătoare
frontale, încărcătoare (mașini), încărcătoare
articulate, încărcătoare antiderapante cu
direcție, lanterne termice (pe bază de gaz),
dispozitive de încărcare pentru ambalarea
bunurilor, curele pentru motoare.
8. Aparate operate manual de tuns câini,
aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, foarfece, foarfece
de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, foarfeci, instrumentar
de pedichiură, instrumente manuale folosite în
îngrijirea frumuseții, mașini de tuns, pensete,
genți profesionale cu scule.
9. Brățări inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, suporturi fotografice (filme
impresionate), cabluri electrice de încărcare,
dispozitive de înregistrare pentru suporturi de
sunete și imagini, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile, folii
de protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție pentru tablete,
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suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi cu
inel pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
suporturi de bord adaptate pentru telefoane
mobile și telefoane inteligente, suporturi de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru difuzoare, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
calculatoare tabletă, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, cabluri usb, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
optice, cabluri pentru transmisia de semnale
optice, transmițătoare optice utilizate cu cabluri
din fibră optică, cabluri audio, conectoare
pentru cabluri audio, testere de cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri și fire, adaptoare
pentru cabluri, cabluri adaptoare pentru căști,
adaptoare de gen pentru cabluri coaxiale,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, cabluri pentru baterii, cabluri
pentru calculatoare, cabluri pentru modem,
cabluri pentru imprimante, cabluri pentru boxe,
cabluri pentru antene, cabluri pentru aparate
pentru încărcarea bateriei, canale pentru cabluri
electrice, mufe pentru cabluri electrice, cabluri
de conectare, cabluri electrice de conectare,
cabluri de conectare pentru telefon, butoane
tactile multifuncționale, butoane comutatoare
(electrice), butoane pentru microfon, butoane
declanșatoare pentru camere foto, butoane de
sonerie, camere video de securitate, camere
video de bord, camere video portabile cu
dispozitiv încorporat pentru înregistrare de
videocasete, camere video adaptate în scop
de supraveghere, suporturi de camere video
montate pe căști, suporturi pentru camere video,
suporturi biped pentru camere video, carcase
rezistente la apă pentru camere video, ceasuri
de mână care comunică date la alte dispozitive
electronice, dispozitive de comunicații portabile,
sub formă de ceasuri de mână, ceasuri
computerizate cu funcție de recunoaștere a
amprentei, baterii, baterii uscate, baterii solare,
baterii reîncărcabile, baterii externe, testere
pentru baterii, baterii electrice reîncărcabile,
baterii cu litiu, baterii pentru telefoane, baterii
cu celule uscate, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, baterii pentru țigări electronice, baterii
pentru telefoane mobile, baterii electrice pentru
vehiculele electrice, baterii pentru lanterne de
buzunar, testere pentru baterii și acumulatoare,
carcase pentru telefoane mobile, huse din
piele pentru telefoane mobile, huse de tip flip
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane

mobile, din pânză sau material textil, protecţii
de ecran pentru telefoane mobile, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse de videocamere, genți adaptate special
pentru proiectoare, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genți adaptate sau confecționate special pentru
transportul de aparate de fotografiat, usb
hub-uri, hub-uri pentru imprimante, hub-uri
pentru automatizarea caselor, distribuitoare
pentru amplificarea semnalelor (hub-uri) în
rețelele informatice, dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, dispozitive de
montare pentru camere, dispozitive de montare
pentru monitoare, dispozitive pentru stocarea
de date, dongle de interfață multimedia
de înaltă definiție, terminale interactive cu
ecran tactil, terminale multimedia, tastaturi
multifuncționale, tastaturi fara fir, tastaturi, table
electronice interactive whiteboard, suporturi
de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi de fixare adaptate pentru
calculatoare, aparate de navigație pentru
automobile, aparate de navigație subacvatice
cu sonar, aparate de sistem de poziționare
globală (GPS), holograme, holograme pentru
certificarea produselor autentice, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, adaptoare
pentru prize, adaptoare de călătorie pentru
prize electrice, adaptoare pentru imprimante,
încărcătoare usb, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare usb adaptate
pentru priza brichetei auto, incarcatoare,
încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare de rețele de
alimentare, încărcătoare pentru bateriile țigărilor
electronice, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru țigarete electronice, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumători,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru laptopuri, încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de
jocuri video pentru acasă, prize de extensie
pentru telefoane, capace de siguranță pentru
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prize, prize de telefon, baterii pentru vehicule,
baterii pentru vaporizatoare, preîncălzitori pentru
baterii, baterii pentru automobile, baterii pentru
proiectoare, redresoare pentru baterii solare,
baterii pentru articole electronice pentru
fumători, baterii pentru aparate auditive, baterii
pentru vehicule electrice, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, dispozitive de
încărcat baterii pentru autovehicule, telefoane
inteligente, telefoane cu internet, telefoane
inteligente pliabile, huse pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
afișaje pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane inteligente, software pentru
telefoane inteligente, programe pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane inteligente,
blițuri pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
surse de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ochelari, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, huse cu tastatură pentru telefoane
inteligente, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, amplificator imagine pentru ecranul
telefoanelor inteligente, telefoane cu sisteme de
inter-comunicare incorporate, inele luminoase
pentru selfie, pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, telefoane inteligente
care se poartă în combinație cu hainele,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
obiective pentru camere video, camere video
pentru vehicule, camere video pentru conferință,
camere video pentru vânătoare, circuite de
interfață pentru camerele video, camere video
pentru analiza balansului la golf, sonerii
electronice cu camere video pentru uși, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), camere
fotografice, camere fotografice digitale, curele
pentru camere foto, camere foto cu plăci,
obturatoare pentru camere foto, telemetre
(pentru camere foto), camere foto cu scanare
rapidă, lămpi pentru camere obscure (fotografie),
capace de protecție pentru camere foto, camere
foto cu senzor liniar de imagine, dispozitive
de iluminat pentru camere obscure fotografice,
temporizatoare (pentru camerele de luat vederi
și aparatele de fotografiat), camere obscure
(fotografie), camere video portabile, camere
video digitale, camere video 360º, camere

video de supraveghere, camere video activate
prin mișcare, camere video cu funcționalități
multiple, adaptoare usb, chei hardware usb
(adaptoare de rețea fără fir), memorii usb,
memorii usb (neînregistrate), routere usb fără
fir, cabluri telefonice, cabluri telefonice electrice,
cabluri de telecomunicații, cabluri de telegraf
electrice, cutii ramificație cabluri telefonice,
cabluri de extensie pentru telefon, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații, cabluri
pentru transmiterea și recepția semnalelor de
televiziune prin cablu, echipamente pentru
audioconferințe, echipamente pentru înregistrări
audio, echipamente audio pentru automobile,
telecomenzi pentru echipamente audiovizuale,
amortizatoare de vibrații pentru echipamente
electronice audio, software pentru controlul și
îmbunătățirea calității sunetului la echipamentele
audio, suporturi de microreceptoare telefonice
pentru autovehicule, suporturi de date cu
microcircuit, piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, piese și accesorii pentru
aparatură audio, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsură și control pentru tehnologia
de aer condiționat, aparate audio-vizuale,
sisteme audio-vizuale, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, înregistrări multimedia, software
multimedia, playere multimedia, player portabil
multimedia, fișiere multimedia descărcabile,
plăci de accelerare multimedia, telecomenzi
pentru sisteme multimedia, conectori multimedia
pentru vehicule, aparate și instrumente
multimedia, playere multimedia pentru mașini,
programe de calculator multimedia interactive,
programe de jocuri interactive multimedia,
software pentru streaming de multimedia,
programe de jocuri informatice multimedia
interactive, software multimedia înregistrat pe
cd-rom, sisteme de navigație multimedia
pentru vehicule, televizoare cu dmb (difuziune
multimedia digitală), cabluri pentru interfețe
multimedia de înaltă definiție, cabluri pentru
interfețe multimedia de înaltă definiție pentru
proiectoare, dispozitive de comunicații fără
fir pentru transmisia de conținut multimedia,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, surse
electrice de energie electrică de curent
alternativ (C.A.) și curent continuu (C.C.),
suporturi de perete adaptate pentru ecrane
de televizor, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, panouri de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
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de afișare electronice, panouri de afișare
electroluminiscente, panouri luminoase de afișaj
stradal, panouri de afișaj pentru vehicule,
panouri mecanice de afișaj stradal, panouri
plane de afișare electroluminiscente, panouri
de semnalizare cu afișaj digital, panouri de
afişaj cu leduri (LED), panouri electronice pentru
afișarea de mesaje, panouri de afișaj din
metal (luminoase sau mecanice), panouri de
afișaj cu oled (diodă organică emițătoare de
lumină), aparate de comunicații, aparate de
comunicații aeronautice, aparate electrice de
comunicații, aparate de comunicatii portabile,
aparate de comunicație portabile, aparate de
comunicare prin satelit, aparate de comunicare
în marină, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicație fără fir, aparate
pentru transmiterea de comunicații, aparate de
comunicații navă-țărm, aparate de comunicatie
pentru vehicule, aparate de comunicare din
cadrul retelei, aparate maritime de comunicații
prin radio, comutatoare de fază pentru aparate
de comunicații, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, aparate de
comunicații prin satelit cu frecvență super
înaltă, aparate de înregistrare, aparate de
înregistrare grafice, aparate de înregistrare
electrice, aparate de înregistrare pentru telefon,
aparate de înregistrări de filme, aparate digitale
de înregistrare video, aparate de înregistrare
a presiunii, aparate de înregistrare de date,
aparate de înregistrare video (PVR), aparate
de înregistrare a kilometrilor, aparate de
înregistrare de presiune, aparate de înregistrare
de casete, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de înregistrat grafice și curbe, aparate
portabile de înregistrare de sunet, cronografe
(aparate de înregistrare a timpului), aparate
de înregistrare video pentru mașină, aparate
de înregistrare pentru discuri video, aparate
digitale de înregistrare a sunetului, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de
înregistrare a benzilor video, aparate digitale
de înregistrare de benzi audio, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
aparate de înregistrare a sunetelor și imaginilor,
aparate de înregistrare a vocii cu cip integrat,
aparate electronice de înregistrat temperatura,
nu de uz medical, aparate electronice pentru
înregistrarea dioxidului de carbon (altele decât
cele pentru uz medical), programe înregistrate
pe circuite electronice pentru aparate de
divertisment cu ecrane cu cristale lichide,
tablete, tablete grafice, tablete digitale, tablete
grafice digitale, software pentru tablete, tastaturi

pentru tablete, huse pentru tablete, aplicații
educative pentru tablete, stații de andocare
pentru tablete, huse din piele pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, cutii pentru playere portabile
multimedia, playere video digitale, playere
de discuri video, playere și recordere video
combinate, laptopuri, laptopuri convertibile,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, stații de andocare pentru
laptop, suporturi de răcire pentru laptopuri, huse
pentru calculatoare de tip laptop, imprimante
portabile fără fir pentru utilizare cu laptopuri și
dispozitive mobile, imprimante portabile fără fir
de utilizat cu laptopuri și dispozitive mobile, boxe,
boxe stereo, boxe portabile, boxe de calculator,
boxe pentru automobile, suporturi pentru boxe,
boxe de monitor, boxe fara fir, boxe pentru
conferințe video, boxe pentru aparate de redare
cu disc, lanterne optice, lanterne de semnalizare,
genți pentru aparate de fotografiat, genti pentru
playere media digitale, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor video, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
de transport pentru calculatoare portabile, genti
pentru dispozitive de navigare prin satelit, genți
sport adaptate (echipate) pentru a transporta
căști de protecție, bănci de încărcare, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, aparate de control de încărcare
pentru dispozitive neintruzive, balast pentru
becuri fluorescente, balast pentru becuri cu
halogen, becuri de avertizare în trafic, becuri
indicatoare pentru aparate de telecomunicații,
senzori de mișcare pentru becuri de siguranță,
becuri pentru semnalizatoare (pentru aparatele
de telecomunicații), curele pentru telefonul
mobil, curele pentru camera foto, curele
pentru aparate telefonice, curele de susținere
pentru muncitori, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
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.
10. Branțuri cu pernițe pentru pantofi
(ortopedice), branțuri ortopedice detașabile,
branțuri moi (ortopedice), branțuri pentru
alinierea piciorului (ortopedice), branțuri pentru
papuci de casă (ortopedice), branțuri pentru
pantofi, de uz ortopedic, branțuri ortopedice
cu suporturi pentru bolta plantară, branțuri
pentru tratamentul corectiv al afecțiunilor labei
piciorului, branțuri pentru tratamentul corectiv
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al afecțiunilor membrelor inferioare, aparate
pentru fototerapie, aparate pentru terapia cu
ultrasunete, aparate de terapie electromagnetică
de înaltă frecvență, aparate electrice pentru
terapie cu frecvențe joase, aparate cu vibrații
pentru masaj, aparate cu infraroșii folosite
în scop curativ, aparate cu infraroșii de uz
medical, aparate de electrostimulare nervoasă
de uz medical, aparate de electrostimulare
musculară de uz medical, aparate folosite în
termoterapie, aparate pentru terapie galvanică,
aparate pentru tratamente cu căldură, aparate
pentru stimularea electrică a grupelor de mușchi,
aparate pentru tratamente de estetică facială
cu unde ultrasonice, aparate pentru tratarea
acneei, aparate pentru tratarea celulitei, genți
(echipate) pentru medici, genți (echipate) pentru
instrumentar medical, curele pentru susținerea
membrelor lezionate.
11. Filtre de praf, suporturi adaptate pentru
montarea lămpilor, corpuri de iluminat cu led,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(led), instalații de iluminat cu diode
electroluminescente (leduri), becuri cu led,
corpuri de iluminat pentru exterior, instalații
de iluminat pentru exterior, lămpi de iluminat
pentru exterior, accesorii de iluminat pentru
exterior, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, respectiv: lămpi cu
lumină rece, lămpi electrice, felinare pentru
iluminat, becuri, becuri, electrice, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (LED), aparate
şi instalaţii de iluminat, lumini, electrice, pentru
pomul de Crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul de Crăciun, tuburi luminoase pentru
iluminat, lămpi cu raze ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale, lanterne reîncărcabile,
lanterne solare, lanterne electrice, lanterne de
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
de biciclete, lanterne pentru biciclete, lanterne
pentru iluminat, lanterne de buzunar, lanterne
pentru căști, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru automobile, lanterne pentru vehicule,
lanterne cu leduri, lanterne pentru cap, lanterne
tip pointer, lanterne confecționate din ceramică,
lanterne cu lentilă fresnel, lanterne pentru
încheietura mâinii, lanterne cu dispozitive
electrice reîncărcabile, lanterne în formă de
stilou, becuri fluorescente, becuri cu halogen,
becuri de lămpi, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri de lanternă, becuri pentru proiectoare,
becuri de format mic, becuri bunsen pentru
laborator, becuri fluorescente compacte (BFC),
becuri pentru panoul de bord, becuri electrice
pentru lămpi posterioare, becuri de sudură
cu acetilenă, becuri cu led pentru automobile,
becuri pentru indicatoare de direcție, ornamente

pentru pomul de crăciun (becuri), componente
pentru becuri cu lumină incandescentă, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, becuri
electrice pentru vehicule cu motor, becuri pentru
indicatoare de direcție de biciclete, becuri
pentru indicatoare de direcție pentru vehicule,
becuri pentru indicatoare de direcție pentru
vehicule, becuri pentru indicatoarele de direcție
pentru vehicule, aprinzătoare prin frecare pentru
aprinderea becurilor bunsen, becuri pentru lămpi
cu descărcări în gaze, becuri pentru indicatoare
de direcție pentru vehicule.
12. Suporturi pentru pahare, adaptate pentru
autovehicule, genți pentru biciclete, genți special
pentru triciclete, genți gonflabile utilizate în
aeronave, genți pentru portbagaje de biciclete,
genți pentru bortbagaje de motociclete, genți
adaptate pentru cărucioare de copii, genți
adaptate pentru cărucioare sport de copii,
genți laterale adaptate pentru vehicule cu două
roți, genți de salvare flotabile adaptate pentru
utilizarea cu ambarcațiuni.
14. Brățări de ceas, brățări metalice pentru
ceasuri, ceasuri de mână, ceasuri și ceasuri
de mână, huse pentru ceasuri de mână, brățări
pentru ceasuri de mână, curele pentru ceasuri
de mână, ceasuri de mână cu aparate gps, genți
tip rulou pentru bijuterii, catarame pentru curele
de ceas, curele de încheietură pentru ceasuri,
curele din plastic pentru ceasuri, curele din piele
pentru ceas, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele pentru ceasuri din clorură de
polivinil.
16. Ceară sigiliu, suporturi atașate la
instrumentele de scris pentru a fi mai ușor
de folosit, carcase pentru sigilii, sigilii (timbre
seci), suporturi pentru ștampile (sigilii), tablete de
ceară pentru sigilii, tablete de ceară pentru sigilii,
ștampile de marcare, genți din plastic pentru
asigurarea obiectelor de valoare.
18. Borsete, borsete pentru bărbați, borsete și
genți de purtat la brâu, îmbrăcăminte pentru
câini, lese pentru câini, zgărzi pentru câini,
centuri pentru câini, genți, genți scoțiene, genți
sportive, genți servietă, genți boston, bagaje
(genți), genți diplomat, mânere (genți), genți
impermeabile, genți casual, genți de lucru, genți
din piele, genți pentru șa, genți pentru scutece,
genți de plajă, genți de pânză, genți de mână,
genți pentru sport, genți pentru sport, genți de
umăr, genți de călătorie, genți stil bandulieră,
genți de seară, genți pentru școlari, genți pentru
cărți, genți din pânză, genți pentru curieri,
genți pentru școlari, genți cu rotile, genți cu
bandulieră, genți tip sac, genți pentru drumeții,
genți pentru camping, genți pentru gimnastică,
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genți de stradă, genți pentru haine, armaturi
pentru genți (piese structurale de genți), genți
multifuncționale pentru atleți, genți fabricate din
pânză, serviete și genți diplomat, genți diplomat
pentru documente, genți flexibile pentru haine,
genți de transport universale, genți pentru scule,
goale, genți cu structură moale, genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți cu imprimeu muzical,
genți din blană sintetică, transportoare pentru
animale (genți), genți de mână (poșete), genți
de cumpărături din piele, genți sport de uz
general, genți pentru schimbat scutece (înfășat),
genți de voiaj din pânză, poșete mici (genți de
mână), genți din imitatie de piele, genți de voiaj
pentru avion, genți și portofele din piele, genți
de mână pentru bărbați, genți pentru cosmetice
vândute goale, genți pentru cosmetice (fără
conținut), curele pentru genți de mână, genți
pentru accesorii de tricotat, genți de umăr pentru
copii, genti pentru farduri vandute goale, genți
de voiaj cu rotile, genți de voiaj pentru pantofi,
genți sub formă de tub, structuri pentru genți
de mână, genți pentru cumpărături fabricate
din piele, genți pentru instrumente și partituri
(muzică), genți pentru unelte (neechipate) pentru
motociclete, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genți universale de sport cu rotile, genti
de voiaj din materiale plastice, etichete adezive
de piele pentru genți, genți mici de voiaj (pentru
sejururi scurte), genți pentru ieșiri la sfârșit de
săptămână, genți de voiaj din piele pentru haine,
genți de voiaj din imitație de piele, genți cu două
despărțituri stil doctor (gladstone), genti pentru
articole de toaleta vandute goale, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, genți care
pot fi spălate, pentru articole de toaletă, valijoare
pentru articole de îmbrăcăminte de noapte (genți
pentru sejururi scurte), curele pentru bagaje,
curele pentru pinteni, curele pentru patine, curele
pentru portmonee, curele de piele pentru bagaje,
curele pentru scărițe de șa.
20. Coșuri pentru câini, bride de plastic
pentru tuburi, bride de fixare din materiale
nemetalice, bride confecționate din material
plastic pentru cabluri, accesorii pentru baie
sub formă de mobilier, picioare pentru mobilă,
picioare (nemetalice) pentru mobilier, picioare
pentru standuri de prezentare (nemetalice), bride
(cloiere) pentru cabluri nemetalice, panouri de
expunere portabile pentru afișare, panouri de
afișare a publicității (mobilier), panouri pentru
afișarea materialelor de tipărire, panouri pentru
afișarea materialelor de modelare, panouri de
afișaj (altele decât cele electronice), închizători
nemetalice pentru genți, cârlige pentru agățat
genți, nu din metal, oglinzi îmbunătățite cu becuri
electrice.

21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru

îngrijirea frumuseții, ustensile cosmetice, lavete
de spălat vase, farfurii, farfurii din plastic, pahare
(veselă de băut), veselă (ustensile de uz casnic),
veselă, articole de bucătărie și recipiente, veselă,
altele decât cuțite, furculițe și linguri, veselă,
altele decât furculițe, cuțite și linguri, căni,
suporturi de căni, suporturi pentru căni.
22. Frânghii de macramé, fire de macramé,
genți din paie de orez (tawara), genți din
material textil pentru păstrarea obiectelor de
valoare, saci de protecție din materiale textile
pentru depozitarea genților când acestea
nu se folosesc, curele nemetalice pentru
încărcare, curele nemetalice pentru manevrarea
încărcăturilor.
25. Branțuri, altele decât cele de uz ortopedic,
branțuri pentru încălțăminte, altele decât cele
de uz ortopedic, branțuri (pentru pantofi și
cizme), branțuri pentru pantofi, altele decât cele
de uz ortopedic, genți adaptate special pentru
clăpari, genți adaptate special pentru cizme de
vânătoare, curele pentru încălțăminte.
26. Extensii de păr, accesorii pentru prins părul,
accesorii pentru cozi de cal și panglici pentru
păr, bărbi false, articole decorative pentru păr,
benzi pentru fixarea perucilor, clame de păr,
clești (accesorii pentru păr), clipsuri de ondulat
părul, elastic pentru prinderea părului, elastice
de păr, elastice pentru păr, meșe (de păr), meșe
false de păr pentru coafura japoneză (tabomino),
fibre utilizate ca înlocuitori de păr, mustăți false,
peruci, păr fals, păr sintetic, catarame pentru
genți.
27. Preșuri antiderapante destinate utilizării
dedesubtul aparatelor.
28. Folii de protecție adaptate pentru ecrane
pentru jocuri portabile, baloane pentru petreceri,
baloane pentru jocuri, jocuri, jucării pentru
câini, imitații de oase ca jucării pentru câini,
bride pentru corzi pentru schi acvatic, lanterne
de jucărie (nefuncționale), genți de pescuit,
genți pentru schiuri, genți de bowling, genți
pentru mulinete, genți pentru skateboard-uri,
genți de bowling (adaptate), genți adaptate
pentru pescuit, genți pentru crose de golf, genți
adaptate articolelor de sport, suporturi pentru
genți de golf, genți pentru mingi de fotbal, genți
pentru mingi de lacrosse, genți pentru crose de
lacrosse, etichete pentru gențile de golf, huse
adaptate pentru genți de golf, genți de tenis
adaptate pentru rachete, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, genți adaptate
special pentru echipamente sport, genți create
special pentru transportul schiurilor, genți pentru
echipament de golf, cu roți, genți adaptate pentru
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păstrarea echipamentului pentru scrimă, genți
adaptate pentru transportul plăcilor de surf, genți
pentru crose de hochei pe gheață, genți pentru
crose de golf, cu sau fără roți, etichete din
piele pentru genți pentru crose de golf, genți
adaptate special pentru consolele de jocuri video
de mână, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
curele pentru picior pentru plăci cu vele, curele
pentru de surfing, curele pentru plăci de surf,
curele pentru plăci cu vele, curele de prindere
pentru plăci de bodyboarding, curele abdominale
adezive, electrice, pentru stimulare musculară
nemedicinale.
31. Câini, hrană pentru câini, băuturi pentru
câini, oase pentru câini, biscuiți pentru câini,
culcuș pentru câini.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de import și export, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
organizare și coordonare de licitații și licitații
inverse prin intermediul telefoanelor mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți.
39. Servicii de manipulare a mărfii de import și
export.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08361

22/11/2021
SEMTRA MEDO SRL, STR.
FRAGILOR NR. 8, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

casa glia trăiește bine
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 06.07.25; 07.01.08; 07.01.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08362

22/11/2021
MANHATTAN 1 BET SRL, BD.
IULIU MANIU NR. 51, BLOC B22,
PARTER, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061077, ROMANIA

M1BET
(531)

(591)
(511)
457

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.08;
26.11.09; 26.05.04; 26.03.23; 27.07.11
Culori revendicate:negru, auriu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Divertisment interactiv on-line, divertisment
on-line, jocuri de noroc, organizarea de
jocuri cu participarea publicului, punerea la
dispoziție de jocuri, săli de jocuri, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment cu aparate de jocuri de noroc,
servicii de jocuri de noroc.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08364

(740)

CABINET MARILENA COMANESCU,
BLVD. ION IONESCU DE LA BRAD
65, AP 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013812, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08363

22/11/2021
CAMASSIA ONE SRL, STR.
VLAICU VODA NR 16, BL V65 SC
1 AP 3 SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031247, ROMANIA

(540)

BARTISSTRIA
(511)

OREGON PARK

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
gheata, desfacator dopuri, storcator manual,
scobitori inox decor.
───────

22/11/2021
OREGON PARK ONE S.R.L.,
ŞOSEAUA PIPERA NR.
46D-46E-48, OREGON PARK,
CORP B, PARTER, UNITĂŢILE
B032 ŞI B042, BIROUL NUMARUL
1, SECTOR 2, BUCURESTI,
014254, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
05.03.14; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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,
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
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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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08365

22/11/2021
S.C. OPENDEV ITS S.R.L.,
INTRAREA GORNISTILOR, NR.
5, BL. 139J, SC. A, AP. 13, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

───────

vinpresii
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:visiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08366

22/11/2021
OANA BEATRICE PREOTESCU,
BD UNIRII NR 65, BLOC G1,
SCARA 5, APT 832, ETAJ
8, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08367

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

22/11/2021
TRUPA X PRODUCTION
CONCEPT SRL, STR. SOVATA,
NR.32, BL C16, ET 5, AP 33,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

NEOKLEIN For
Healthy Cooking
(531)

TRUPA X
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde , albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Oale de gătit neelectrice, oale neelectrice
pentru făcut conserve (oale sub presiune), oale
neelectrice de gătit sub presiune, oale pentru
gătire lentă (neelectrice), oale duble pentru
bain-marie neelectrice, oale cu presiune (vase
de bucătărie) neelectrice, oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale și tigăi portabile
pentru camping neelectrice, oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), oale de gătit pentru utilizare
în cuptoare cu microunde, tigăi tigăi neelectrice,
tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru clătite, tigăi
cu mâner, tigăi pentru ouă, tigăi de prăjit, tigăi
pentru prăjit, tigăi întinse pentru gătit, tigăi de
clătite suedeze, tigăi de prăjit ouă, raclete pentru
tigăi și oale, tigăi non-electrice de gătit, capace
pentru tigăi de prăjit.
35. Servicii de agenții de import, servicii de
comert online cu amănuntul și cu ridicata pentru
produsele oale si tigai din clasa 21.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
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.
41. Servicii de divertisment prestate de cantareti,
divertisment muzical, servicii de divertisment,
producție de spectacole, producție de înregistrări
audiovizuale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08368

22/11/2021
ADRIAN-BOGDAN NĂSTASE,
STR. CURCUBEULUI NR.14, BL.
FD 36A, SC.A, ET.3, AP.15, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
ANDREEA-MIRELA NĂSTASE,
STR. CURCUBEULUI NR.14, BL.
FD 36A, SC.A, ET.3, AP.15, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
ANICUȚA STOIAN, BLD. AUREL
VLAICU NR.41, BL. PC1, SC.B,
ET.7, AP.50, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
COSTIN-GABRIEL VOICU,
STR. TIMIȘANEI NR.63, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
NICOLAE-DANIEL COJOCARIU,
STR. EDUARD CAUDELLANR
NR.21, ET.2, AP.12, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
MIHAELA DUȘA, BLD. 1 MAI
NR.62, BLD.UM4, SC.A, ET.2,
AP.9, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
EUGEN-IULIAN SÂRBU, STR.
THEODOR AMAN NR.1, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ASTERIA
(531)

Clasificare Viena:
01.01.03; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de reprezentaţii (ansamblu)
de dansuri tradiţionale greceşti, furnizarea de
cursuri de dans, scoli de dans, servicii oferite de
studiouri de dans, spectacole de dans.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08370

(740)

CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, 051565, ROMANIA

22/11/2021
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA
VE SANAYI ANONIM SIRKETI,
MASLAK MAHALLESI SUMER
SOKAK NO. 4, MASLAK OFFICE
BUILDING KAT 13 SARIYER,
ISTANBUL, TURCIA

(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,
461

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08374

22/11/2021
CASINO MANHATTAN, SOS.
COLENTINA NR. 26, BL 64,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021181, ROMANIA

(540)

M 2021 08375

22/11/2021
BRILLO INVESTE S.R.L, SOS.
FABRICA DE GLUCOZA, NR.9B,,
CAMERA 5 IN SUPRAFATA DE
13.47 MP, BLOC B, SCARA A.
ETAJ 1, AP.102, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

1 UNIFY
(511)

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

Manhattan Sala de Jocuri

(210)
(151)
(732)

M 2021 08376

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE, NR. 51, SCARA
A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO, ,
BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 26.03.04; 26.04.03;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:Alb, Negru, Auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Jocuri de noroc pe calculator, software pentru
administrarea de jocuri și jocuri de noroc online
descarcabil.
28. Jocuri electronice, aparate de jocuri
electronice, mașini pentru jocurile de noroc,
jocuri de masă și aparate de jocuri de noroc,
aparate pentru jocuri de îndemânare sau noroc.
41. Servicii in domeniul jocurilor electronice,
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc,
servicii de cazino (jocuri de noroc), servicii de
jocuri online, furnizare de jocuri video online
nedescarcabile, servicii de jocuri de noroc online
de pe dispozitive mobile, furnizarea de jocuri de
calculator online interactive.

22/11/2021
SERCATO ART, STR. JEAN LOUIS
CALDERON, NR. 1-5, SC. A, AP.
29, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

───────

icar FILMS
(531)
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(591)

Culori revendicate:portocaliu, verde,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Managementul activităților de impresariat
artistic.
41. Producție de filme pentru televiziune,
producție
de
filme
cinematografice,
producție
de
filme
video,
producție
de filme formative, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme
cinematografice preînregistrate, producție de
filme pentru cinematografe, producție de filme
de cinematograf, producție de spectacole și
filme, producție de filme în studiouri, producție
de efecte speciale pentru filme, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
în scopuri educaționale, producție de filme în
scopuri de divertisment, producție de filme de
televiziune și cinematografice, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
proiectarea filmelor, divertisment prin filme,
distribuție de filme, prezentare de filme, proiecție
de filme video, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, editare de film, producția
filmelor cinematografice, servicii de producție de
filme, servicii de editare în procesul de postproducție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), impresariat artistic pentru artiști de
spectacol.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08378

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

22/11/2021
PRO TV SRL, B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 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
(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
rosu
(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 audiovizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
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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 pcuri, 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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08379

22/11/2021
ATELIER DULCE S.R.L., ALEEA
PIETII BL. B10, SC. B, ET. 4, AP.
38, JUDEȚ IALOMIȚA, SLOBOZIA,
920032, IALOMIȚA, ROMANIA

DULCELE COPILARIEI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 24.17.02
(591) Culori revendicate:roz (HEX #f7aad9),
albastru (HEX #abdcf8), verde, galben,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie şi produse de cofetărie.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08380

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

22/11/2021
PRO TV SRL, B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Zi de bine, ROMÂNIA!
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.24; 25.12.25;
26.04.02
(591) Culori revendicate:alb, albastru, roșu,
galben
(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 siteuri 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 audiovizuale 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 pcuri, 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
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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, dvduri 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
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.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08381

(210)
(151)
(732)

22/11/2021
NORD VET SRL, STR.
PRIMAVERII NR. 16, CAMERA
2, JUDEȚ SUCEAVA, GURA
HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740)

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 08382

22/11/2021
OKUYUCULAR GIDA TUR. KOZM.
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ,
SULTAN ORHAN MAH., 1118/1 SK.
NO:5, GEBZE / KOCAELI, TURCIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

(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.
───────

LORIS PARFUM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, uleiuri aromatice, produse de
parfumerie, loțiuni și creme de corp parfumate de
uz cosmetic, apă de parfum, apă de toaletă, ape
de colonie, extracte de parfum.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strîngerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor de parfumerie, uleiuri esenţiale,
uleiuri aromatice, produse de parfumerie, loțiuni
și creme de corp parfumate, apă de parfum,
apă de toaletă, ape de colonie, extracte de
parfum, din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptînd transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cît
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-

468

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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 online de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata, servicii de agenții de import-export.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08383

23/11/2021
OCTAVIAN FLORIN PARASCHIV,
STR. SIBIU NR. 37, BL. Z13,
SC. 1, ET. 7, AP. 43, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț cu produse farmaceutice,
medicamente, produse medicale și produse
cosmetice, aparatură medicală, produse de
curățenie și igienizare, consumabile pentru
laboratoare medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08384

(740)

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

MEDICAL CORNER
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 26.03.04; 27.05.01
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2149 C, Pantone 297 U), roșu (Pantone
185 U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,

22/11/2021
AGROSERV TRADING SRL,
BD MAMAIA NR.227, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(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.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08386

(210)
(151)
(732)

M 2021 08388

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

22/11/2021
AGROSERV TRADING SRL,
BD MAMAIA NR.227, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

22/11/2021
AGROSERV TRADING SRL,
BD. MAMAIA NR. 227, JUD
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TAMAM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri, băuturi alcoolice cu excepția berii.

GEMINI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin, băuturi alcoolice cu excepția berii.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08387

(740)

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

22/11/2021
AGROSERV TRADING SRL,
BD MAMAIA NR.227, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08389

(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

(540)

RUPESTRU

22/11/2021
ALEZZI BEACH RESORT SRL,
STR. PRELUNGIREA D13, NR.
6A, CORP C1, PARTER, JUD.
CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri, băuturi alcoolice cu excepția berii.
───────

ALEZZI ODYSSEY
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.08
(591) Culori revendicate:negru, verde deschis
(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.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08393

(740)

ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08390

22/11/2021
ALEZZI BEACH RESORT SRL,
STR. PRELUNGIREA D13, NR.
6A, CORP 1, PARTER, JUD.
CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

22/11/2021
VINPUNKT TRADING S.R.L.,
STR. DEPOZITELOR NR. 2,
BIROUL NR.3, JUD. CONSTANŢA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

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

(540)

DIVUS WINERY
(531)

ALEZZI TOWERS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.08
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare, administrare imobile,
închiriere imobile, servicii ale agenţiilor imobiliare
pentru cumpărare-vânzare bunuri imobiliare.

Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Bauturi alcoolice, (cu exceptia berii),
în special vinuri, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
specificate in clasa 33, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine en gros şi en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08394

(740)

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ŞOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021608,
ROMANIA

22/11/2021
SPEED PIZZA SRL, ŞOS.
COTROCENI NR. 14, ET. 2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PIAZZETTA ROMANA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C), verde deschis (Pantone 375C),
gri (Pantone 421C)
(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,
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 snack-uri
constând din fructe deshidratate și fructe cu
coajă lemnoasă procesate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
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, brioșe cu ouă, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, amestecuri
pentru supe, 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), chipsuri
din fructe sau legume, chipsuri (cartofi prăjiți),
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
chipsuri de banane, 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 de mere, cipsuri din fructe, clătite
de cartofi, coji de cartof umplute, concentrat
din carne de vacă, concentrate pentru supă,
consommé-uri (supe), 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, felii prăjite de cartofi, fasole
gătită în sos de soia (kongjaban), feluri de
mâncare preparate din carne, fiertură (supe),
fileuri de pește la grătar, frigărui shish kebab,
frittata (omletă italiană), fructe deshidratate,
galbi (mâncare pe bază de carne la grătar),
ghiveci, ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(avocado pasat), găluște (din carne), gustări
din alge marine comestibile, gustări pe bază
de alune, gustări pe bază de brânză, gustări
pe bază de carne, 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 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 (dakgalbi), mâncare gătită constând în principal
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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 din pastă de soia și tofu (doenjangjjigae), mâncare preparată pe bază de legume
pentru copii mici, mâncare gătită constând în
principal dintr-o pastă de soia consistentă și tofu
(cheonggukjang-jjigae), 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 cu legume, congelate
rapid, 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 constând în principal din pește, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, 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 conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), 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, tajine (fel de mâncare preparat din carne,
pește sau legume), tocane (alimente), surimi,
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
sărate preparate din făină de cartofi, alimente
preparate pe bază de tăieței, 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, 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 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),
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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, 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 de orez acoperite cu pudră
de fasole (injeolmi), găluști chinezești gătite în
abur (shumai, gătite), 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), 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 orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, 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 preparate care conțin

(în principal) orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, 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 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 (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 gătite, plăcinte dulci
sau sărate, plăcinte proaspete, porumb fript,
porumb prăjit, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie aromate, 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, 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, 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), ramen (fel de mâncare japonez pe
bază de tăiței), ravioli, 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,
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sandviș din brânză topită, sandvișuri, sandviș din
brânză topită și șuncă, 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 încălzite la grill, sendvișuri cu carne
de curcan, snack-uri preparate din făină de
cartofi, snacksuri răsucite cu gust de brânză,
spaghete cu sos de roșii la conservă, spaghetti
și chiftele, spirale din porumb, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, tortillas,
terci de dovleac (hobak-juk), turte de mălai
fierte într-un înveliș de frunze, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), tăiței prăjiți cu
legume (japchae), 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, 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 de graham,
biscuiți crocanți, 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 yorkshire, budinci
de orez, budinci gata preparate, budincă de
orez, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă pe bază de orez, chifle cu
gem, 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 pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, 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, deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (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 de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, 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), glazură de
ciocolată, glazură din bezele, gofre de ciocolată,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, halva, jeleuri de fructe (cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
migdale (produse de cofetărie pe bază de
-), migdale acoperite de ciocolată, înghețate
și dulciuri, înlocuitor de cremă, înlocuitor de
marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori de
ciocolată, măr pané, pâine, napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, orez sub formă de cremă,
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, pateuri cu ciocolată,
plăcinte cu iaurt congelate, 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 pe bază de
lactate, 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), prăjituri uscate din
făină de orez cu zahăr (rakugan), prăjitură
cu pâine, produse de cofetărie congelate,
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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, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
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 alcool, produse de cofetărie umplute
cu vin, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
pe bază de ciocolată, rahat turcesc, trufe cu rom
(produse de cofetărie), rulouri cu scorțișoară,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite), sosuri
de ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), 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, 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.
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 fastfooduri, 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 cazare
cu mic dejun inclus, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
ceainărie, 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
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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 de snack-baruri, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, 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, rezervări la restaurant,
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
rezervare a meselor, servicii de rezervări la
restaurant, servicii prestate de o agenție pentru
rezervări de restaurante, servicii la pachet
(takeaway/takeout).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08397

23/11/2021
ANDRES SPEDITIONS SRL,
SAT BĂNEŞTI NR. 485, JUD.
PRAHOVA, BĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

andres SPEDITIONS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08398

23/11/2021
ANDRES INTERLOGISTIK SRL,
SAT BĂNEŞTI NR. 485, JUD.
PRAHOVA, BĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

───────

andres INTERLOGISTIK
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08399

(740)

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGĂ NR. 106, BL C1, ET.
4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

23/11/2021
PRAVALIA DE FERESTRE SRL,
BLD. POITIERS NR. 14, INCINTA
MELCRET, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

PRĂVĂLIA DE FERESTRE
(531)

Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Sisteme de ferestre și uși din tâmplărie de
aluminiu.aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de blindaj metalice, uşi blindate,
metalice/uşi armate, metalice, benzi metalice
pentru legare/benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, legături metalice, colţare metalice
pentru construcţii, materiale de construcţii
din metal, panouri de construcţii din metal,
construcţii, transportabile, din metal, construcţii
din metal, ferestre batante din metal, plafoane
metalice, acoperire metalică (prin placare)

pentru construcţii, parapete metalice de protecţie
pentru drumuri, opritoare metalice pentru uşi,
opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/arcuri
metalice pentru uşă, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, mânere metalice
pentru uşi, tăblii metalice pentru uşi, 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,
fitinguri metalice pentru ferestre, uşi pliante
metalice, cadre metalice pentru construcţii, porţi
metalice, balamale metalice, cârlige (feronerie),
plase metalice împotriva insectelor, jaluzele
metalice, încuietori metalice, zăvoare metalice,
şipci metalice, zăbrele metalice/gratii metalice,
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
jaluzele exterioare din metal, paravane metalice,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
rulouri pentru ferestre din oţel, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, foi şi plăci
metalice, pervaze metalice, opritoare metalice,
uşi batante din metal, plăci metalice pentru
construcţii, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, opritoare metalice pentru ferestre,
scripeţi din metal pentru ferestre, bolţuri
pentru cadrele ferestrelor, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, cadre metalice pentru
ferestre, deschizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, inchizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, ferestre metalice.
19. Sisteme de ferestre și uși din tâmplărie PVC,
pereți cortina și fațade (materiale de construcții).
plută aglomerată pentru construcţii, bagasă
aglomerată din trestie de zahăr (materiale
de construcţii), sticlă alabastru, corniere,
nemetalice, plăci de blindaj, nemetalice, uşi
blindate, nemetalice/uşi armate, nemetalice,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, materiale
de construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, ferestre batante,
nemetalice, plafoane, nemetalice, cornişe,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, grătare, nemetalice, pământ
pentru cărămizi, pâslă pentru construcţii,
argilă refractară/şamotă (material refractar
ars), uşi pliante, nemetalice, matriţe de
turnătorie, nemetalice, cadre, nemetalice,
pentru construcţii, şipci de montaj din lemn,
porţi, nemetalice, plase împotriva insectelor,
nemetalice sticlă izolantă pentru construcţii,
jaluzele,
nemetalice,
grinzi,
nemetalice,
şipci, nemetalice, zăbrele, nemetalice/gratii,
nemetalice, jaluzele exterioare, nemetalice şi
netextile, sticlă în plăci (geamuri) pentru
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construcţii, platforme, prefabricate, nemetalice,
placaj, stâlpi, nemetalici, materiale refractare
de construcţii, nemetalice, cristal de stâncă,
acoperişuri intermitente, nemetalice, sticlă
de siguranţă, cofraje, nemetalice, panouri
de semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice,
nisip cuarţos, geamuri din sticlă colorată/vitralii.
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, întocmirea 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, închirierea 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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08400

(740)

CABINET MARILENA COMANESCU,
BLVD. ION IONESCU DE LA BRAD
NR. 65, ET. 1, AP. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013812, ROMANIA

23/11/2021
DM SPORT & ENERGY S.R.L.,
STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR.102, CAMERA 22, SC. E, ET. 3,
AP. 21, SECTOR 2, BUCURESTI,
020283, ROMANIA

(540)

National Golf & Country
Club By DM Sport & Energy
(511)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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
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
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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
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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(591)

M 2021 08401

23/11/2021
ALEXANDRU COLTEA, STR.
PROGRESULUI NR. 8, JUD.
BRAŞOV, GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

emagicienii
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri, coordonare de cursuri, furnizare de
cursuri educaționale, organizare și coordonare
de cursuri, furnizarea de cursuri de pregătire în
domeniul managementului, furnizarea de cursuri
de instruire în software de calculator, furnizare
de cursuri de pregătire în domeniul informaticii,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, furnizarea de cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
instruire în operarea sistemelor software, servicii
de formare în domeniul utilizării software-lui de
calculator.

Culori revendicate:albastru inchis
(Pantone 294 C), albastru (Pantone
P112-4U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorate, mordanti, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de foițe
și sub formă de pudra pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști.
8. Scule și intrumente de mâna acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
aparate de ras.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și produse din aceste materiale, produse din
materiale plastice semiprelucrate, materiale de
călăfatuire, etanșare și izolare, conducte flexibile
nemetalice.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcții,
asfalt, smoală și bitum, construcții transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08405

23/11/2021
VICENTIU-IULIAN PETRESCU,
STR. EMIL RACOVITA NR. 31-33,
VILA J49, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

OK fix
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 29.01.04

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08406

23/11/2021
MOSTIRO FISHING SOLUTION
SRL, STR ING. ERMIL PANGRATTI
NR.14, AP.5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

DARA KILLER
(531)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.09.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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28. Unelte şi accesorii pentru pescuit, incluzând

mosoare, aţă, undiţă, beţe de undiţă, sfori de
undiţă, dispozitive de ghidare pentru sfoara de
undiţă, mulinete, cârlige de undiţă, linguriţe,
momeală, momeală artificială, coşuri pentru
peşte, plute pentru undiţe, greutăţi (plumb) de
undiţă, plasă (în formă de sac) pentru pescuit,
saci de pescuit, mănuşi de pescuit, cutii/casete
pentru beţele de undiţă şi lăzi pentru uneltele de
pescuit.
35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
şi accesoriilor de sport, pescuit sportiv,
vânătoare şi camping (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de agenții de importexport în domeniile de sport, pescuit sportiv,
vânătoare şi camping.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08409

23/11/2021
COSMIN-VALERIU GIURONI, STR.
PROGRESULUI NR. 64 A, JUD.
HUNEDOARA, HAȚEG, 335500,
HUNEDOARA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08407

23/11/2021
MALOS SILVIU-GABRIEL, STR.
LABORATOR NR. 145, BL. S11,
SC. 1, ET. 3, AP. 23, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 550249, ROMANIA

POPAS TURISTIC ZIMBRUL
(531)

TAREX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Părți și accesorii pentru vehicule, respectiv:
protectoare pentru faruri, recipiente adaptate
pentru a fi utilizate în portbagajul vehiculelor,
scrumiere pentru automobile, scrumiere pentru
vehicule, centuri de siguranță pentru scaune de
vehicule, hamuri de siguranță pentru scaune
de vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, spătare pentru scaune de
vehicule, spoilere pentru circulația aerului pentru
vehicule, spoilere pentru vehicule, tapițerie
pentru automobile, tapițerie din piele pentru
vehicule, transmițătoare de alarmă de marșarier
cu ultrasunete pentru vehicule, transmițătoare
de avertizare de marșarier folosite la vehicule,
volane pentru vehicule.
25. Articole de îmbrăcăminte.
40. Imprimare 3D.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.01.16;
26.01.18; 03.04.05; 03.04.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
baruri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
cantine, decorare de alimente, decorare de
torturi, servicii de fast-fooduri, 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 specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
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bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, 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 cu
servire la pachet, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant și bar, 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, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de băuturi alcoolice,
servirea de băuturi în berării, cazare temporară,
furnizare de servicii de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08410

23/11/2021
SC WEB TRAVEL EXPERIENCE
SRL, STRADA PRIMĂVERII NR.
22, BL. B, ET 4, AP 15, JUD.
BOTOȘANI, BOTOȘANI, 710142,
BOTOȘANI, ROMANIA

InviteMe
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Transmiterea invitațiilor online.

42. Software de transmitere invitații online ca
serviciu.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08412

23/11/2021
ADRIAN - MIHAI MIHĂILĂ, CALEA
PLEVNEI NR. 20, SC. B, ET. 5,
AP. 50, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ADI MIHAILA THE HITMAN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de calculare a cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, producție
și distribuție de reclame la radio și la televiziune,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată
în publicitate prin radio și televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de publicitate
televizată și radiofonică, producție de reclame
radio, publicitate radiofonică, activități de
birou, de înregistrare, transcriere, compunere,
compilare sau sistematizare a comunicărilor
scrise sau a înregistrărilor, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la televizor.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicare de informații prin televiziune,
difuzare de programe de radio și televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele
de televiziune, difuzare de programe de
televiziune retransmise prin conectarea cablului
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la receptoarele de televiziune, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, difuzare de
programe de televiziune, difuzare de programe
de televiziune retransmise prin intermediul
sateliților spațiali, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de televiziune
prin satelit, difuzarea la radio și televiziune,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, transmisie și difuzare fără fir
de programe de televiziune, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de programe radio și de televiziune,
transmiterea de programe de televiziune prin
sateliți spațiali, comunicare de date prin
radio, comunicații mobile radio, comunicații
radio, difuzare de programe radio, difuzare
radiofonică de informații și alte programe,
radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune cu plată, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune prin
rețele de cablu sau fără fir, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune, servicii
de comunicații prin radiofrecvență, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radio în bandă îngustă, servicii
de comunicații radio în bandă largă, servicii
de informare prin radio, servicii de informare
privind radiodifuziunea, servicii de radiodifuziune
prin internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de radiodifuziune,
telecomunicații prin intermediul terminalelor de
calculator, prin mijloace telematice, satelit, radio,
telegrafe, telefoane, telecomunicații prin radio,
transfer de date prin radio, transfer de informații
prin radio, transmisie de informații prin radio,
transmisie de programe radio, transmisie radio
prin cablu, transmisie și recepție prin radio,
transmitere de date computerizate prin radio.
41. Organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue în domeniul varietăților, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
emitere simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe posturi, montaj
de programe de televiziune, operarea de
echipamente video și audio pentru producția
de programe radiofonice și de televiziune,
planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire și producție de programe

de radio și televiziune, prezentare de programe
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de divertisment sub formă de
seriale de televiziune, producție de divertisment
sub formă de programe de televiziune, producție
de efecte speciale pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune, producție de emisiuni
de televiziune de divertisment, producție de
evenimente în domeniul sporturilor electronice
pentru televiziune, producție de evenimente
sportive pentru televiziune, producție de
programe animate pentru televiziune și
televiziunea prin cablu, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune cu
subtitrare, producție de programe de televiziune
în direct, producție de programe de televiziune
în direct cu scop educativ, producție de
programe de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de spectacole de televiziune, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
producție de programe de televiziune prin
cablu, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii ale
studiourilor de înregistrare, film, video și
televiziune, servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune interactive,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii de educație furnizate prin programe de
televiziune, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, furnizarea
de muzică online care nu poate fi descărcată,
furnizarea de videoclipuri online care nu pot
fi descărcate, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii
de producție de programe de televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii educaționale sub formă de
programe muzicale de televiziune, servicii oferite
de studiouri de înregistrare pentru televiziune,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune, servicii privind
ghidul programelor de televiziune, organizarea
de spectacole de televiziune prin satelit,
stabilirea grilei de programe de televiziune
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(programare), organizarea de concerte muzicale
pentru radio, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), emiterea simultană a unor
programe radio pe mai multe posturi, instruire
prin intermediul radiodifuziunii, prezentare de
programe de radio, producția de emisiuni
radiofonice, producție de efecte speciale pentru
radio, producție de evenimente sportive pentru
radio, producție și prezentare de programe de
radio, realizare de programe de divertisment
radiofonic, servicii de divertisment radiofonic
și televizat, servicii de divertisment radiofonice
prin internet, servicii de educație furnizate
prin intermediul radioului, servicii radiofonice
pentru pregătirea continuă a personalului
didactic, producție de filme de televiziune și
cinematografice.

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.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08413

23/11/2021
ELENA-RAMONA HUŢANU, ŞOS.
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE NR.2E,
JUDETUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

(540)

M 2021 08414

23/11/2021
CREATIVE FITOUT SRL, STR.
ERICH BERGEL NR. 1, AP. 1,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

GEOMETRIQ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08415

(740)

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

23/11/2021
DOREL VOICU, STR.
MORUZEŞTILOR NR. 20, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

La Huţanu
(531)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.09
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

CRAFTERIA Arta pentru suflet
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(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
(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 siteurilor 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 online de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08419

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDET CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

23/11/2021
DENISA-ELENA ILIE, STR.
PORTULUI, NR. 14, BL. S3,
SC. B, ET. 3, APT. 10, JUDET
CONSTANTA, HÎRȘOVA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

INCISIVO By Hellen Denisse
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Parfumuri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08420

23/11/2021
SMART BAG SRL, STR. 1 MAI NR.
22, JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08422

(740)

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

23/11/2021
CRISTINA-DENISA POTECARU,
INT. FERMEI A, NR.5,SAT
CORBEANCA, JUDET ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Kids Fest
(531)

MediaFLUX.ro

Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de comerţ online şi
offline, servicii de promovare, promovarea
comercială, promovare de evenimente special,
promovare de produse prin influeceri, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse.
41. Educaţie, servicii de parcuri de amuzament,
organizarea concursurilor de frumuseţe,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
servicii de karaoke, 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 spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de pictură pe faţă, instruirea în sado (instruirea
în ceremonia ceaiului), producţia de spectacole,
interpretarea în limbajului semnelor, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).
───────

(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
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de date prin mijloace electronice, comunicare de
date prin mijloace de telecomunicații, difuzare
de date, difuzare de material audio și video
pe internet, furnizare de acces la conținut, siteuri 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 dintro 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)
(151)
(732)

M 2021 08423

(740)

LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

23/11/2021
ONESOUL RESTAURANT S.R.L.,
STR. ZAHARIA STANCU NR.6,
BIROUL 1, BL.C1, AP.108, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(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
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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.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing
promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 08424

23/11/2021
DIANA-ELENA CRISTIAN, STR.
CONSTANTIN D. STAHI NR. 3, ET.
2, AP. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

sonica
(531)
(591)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate:albastru

M 2021 08425

23/11/2021
UNIVERSUL PODISH SRL, STR.
MÂNTULEASA NR. 38, LOT1/5,
ETAJ 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PODISH FII PARTE DIN BINE

───────

(210)
(151)
(732)

și

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.09; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor, servicii de funcții
administrative, servicii de agenție de importexport, servicii de vânzare cu amănuntul
prin lanțuri de magazine, servicii ce implica
publicitatea, promovarea si promotii de vanzare
pentru companii, servicii de reclama si promotii
de vanzare, furnizarea de spatii pe site-uri in
scopul de a face reclama pentru bunuri si servicii,
publicitate online, prezentarea produselor in
toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/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 de produse cu
amanuntul, cu ridicata si online.
42. Servicii de analiză și cercetare industrială,
proiectare și dezvoltare de hardware și
software de calculator, servicii de programare a
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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 siteuri 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08426

23/11/2021
EXTENDED DEV SRL, STR.
CRIZANTEMELOR NR. 2G, BL. A,
PARTER, AP. 08, JUDEȚ GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

extended
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 24.17.02;
26.13.25
(591) Culori revendicate:negru, alb, roșu
(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,
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
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 ebusiness, servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, administrare
de servere, actualizarea paginilor web pentru
terți, analiza sistemelor informatice, analize

491

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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 softwareului, servicii de găzduire, software ca şi serviciu
şi închiriere de software, asigurarea posibilităţii
de utilizare temporară a unui software online 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 siteurilor 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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M 2021 08427

23/11/2021
DAVO & ASOCIATII - SOCIETATE
CIVILA DE AVOCATI, STR.
POLONĂ NR. 68-72, CLĂDIREA
POLONĂ 68 BUSINESS CENTER,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010505, ROMANIA

DAVO LAW OFFICES
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(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.03
(591) Culori revendicate:gri (HEX #626262),
albastru (HEX #10267f)
(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 oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, consiliere, asistență și reprezentare
juridică, servicii de consultanță juridică,
pregătirea de rapoarte juridice, consultanță
juridică, servicii de avocatură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08428

23/11/2021
TUBET INTERNATIONAL SRL,
STR. DJ 115, NR. 113, JUD.
BACĂU, SAT CASIN, BACĂU,
ROMANIA

microporoase nemetalice folosite în horticultură,
tuburi microporoase nemetalice folosite în
agricultură, materiale plastice sub formă de plăci,
folii, blocuri, tije și tuburi, plastic extrudat în formă
de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi utilizate în
procesele de fabricație.
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
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,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.
───────

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

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08429

(740)

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

23/11/2021
PEPSICO, INC., 700 ANDERSON
HILL ROAD, NEW YORK,
PURCHASE, 10577, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

Tubet
(531)

ROCKSTAR REFRESH

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Tub (fir) vinil utilizat pentru agricultura,
pomicultura horticultura, tub (fir) vinil folosit
pentru legarea vitei de vie, a pomilor fructiferi,
legumelor si plantelor ornamentale, membrane
polimerice reticulare sub formă de fibră tubulară,
materiale plastice extrudate sub formă de
tuburi destinate utilizării în producție, tuburi

(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.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08430

(740)

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

23/11/2021
NIRO SERV COM SRL, STR.
PARCULUI, NR.15 A, JUD.
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Niro Lactate
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi facute din
iaurt, brânzeturi, iaurt, gustări pe bază de
lapte, frișcă, deserturi preparate din produse
lactate, iaurt de soia, lapte, zer, unt, smântână,
brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri de
brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut
de fructe, băuturi pe bază de bacterii din acid
lactic, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte, băuturi
pe bază de lapte aromatizate cu ciocolată,
băuturi pe bază de lapte cu aromă de cacao,
băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de cocos, băuturi pe bază
de lapte de migdale, băuturi pe bază de ovăz
(înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de produse
lactate, băuturi pe bază de soia utilizate ca
înlocuitori de lapte, caș, budinci pe bază de
lapte, bucăți de tofu uscate prin înghețare
(kohri-dofu), bucăți de tofu prăjite (abura-age),
brânză topită, brânză tartinabilă, brânză scursă,
brânză rasă, brânză proaspătă de vaci, brânză
prelucrată, brânză din lapte de capră, brânză
de oaie, brânză cu pastă moale, brânză cu
mucegai, brânză cu ierburi, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză cu condimente, brânză
quark, brânză cheddar, brânzeturi proaspete
nematurate, brânzeturi maturate moi, brânzeturi
maturate, brânzeturi albe moi, scurse, înălbitori
pentru băuturi (lactate), iaurturi de băut, iaurturi
cu gust de fructe, iaurturi cremoase, iaurturi

aromate, iaurt preparat din lapte de capră, iaurt
de soia, iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, iaurt,
glazură de frișcă pe bază de lactate, ghee (unt
limpezit), frișcă vegetală, frișcă sub formă de
praf pentru cafea, frișcă pentru cafea constând
în principal din produse lactate, frișcă lichidă
sau praf pentru cafea, frișcă artificială (înlocuitori
pentru produse lactate), frișcă, fermenți de lapte
pentru uz culinar, deserturi reci din produse
lactate, deserturi preparate din produse lactate,
deserturi pe bază de lapte artificial, deserturi
din iaurt, creme de brânză, cheag, ceai cu
lapte (în care predomină laptele), înlocuitori de
unt, înlocuitori de smântână, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de frișcă pentru băuturi, înlocuitori
de brânză, înlocuitori ai margarinei, înlocuitor
de frișcă lichidă sau praf pentru cafea, fără
conținut de lapte, lapte de nucă de cocos pentru
uz culinar, lapte de nucă de cocos folosit ca
băuturi, lapte de migdale de uz culinar, lapte
de migdale, lapte de cânepă destinat utilizării
ca înlocuitor de lapte, lapte de cocos (băuturi),
lapte de cocos, lapte de capră, lapte de arahide
pentru uz culinar, lapte de arahide, lapte de
albumină, lapte condensat, lapte bătut, lapte
aromat, lapte acidofil, lapte, produse lactate, kefir
(băutură din lapte), preparate pentru fabricarea
iaurtului, preparate cu brânză de țară, praf
de frișcă (produse lactate), praf de brânză,
mix de brânzeturi, mascarpone, margarină,
lichior de ouă (non-alcoolic), lapte praf pentru
scopuri de alimentație, lapte praf de soia,
lapte praf de cocos, lapte praf de capră, lapte
praf aromatizat pentru preparat băuturi, lapte
praf, lapte fermentat la cuptor, lapte fermentat,
lapte ecologic, lapte din boabe de soia, lapte
deshidratat, lapte degresat, lapte de vacă, lapte
de ovăz, lapte de orez de uz culinar, lapte de
orez, lapte de oaie, zer uscat, zer de unt, zer, unt
cu usturoi, unt cu plante aromatice, cremă de unt,
unt, tzatziki, tempeh, sosuri pe bază de lactate,
sosuri de brânză, smântână grasă, smântână
(produse lactate), smântână, skyr (iaurt tipic
islandez), shake-uri din lapte, ryazhenka (lapte
fermentat), produse tartinabile lactate cu conținut
redus de grăsimi, produse lactate tartinabile,
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,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, paste de carne,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
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alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, plăcintă cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate cu
carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați, cârnați
în aluat, carne, carne preparată, carne feliată,
ficat, cărnuri gătite, carne procesată, jambon,
înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări pe bază
de carne, produse din carne preparate, mezeluri,
șuncă, salam, brânză albă, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, gogoși cu brânză proaspătă
de vaci, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui.
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 vânzare cu ridicata în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
brânzeturi, iaurturi, smântână și deserturi
preparate din produse lactate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08431

23/11/2021
NIRO SERV COM SRL, STR.
PARCULUI, NR.15 A, JUD.
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
SUCEAVA, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Niro Residence
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport,
organizarea
transportului,
transportul pasagerilor, transport și livrare de
bunuri, servicii de turism, planificarea călătoriilor,
agenții de rezervare a călătoriilor, servicii
de agenție pentru organizarea călătoriilor,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii de pachete de vacanță pentru
organizarea călătoriilor, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre planificarea și
rezervarea călătoriilor cu avionul, prin mijloace
electronice, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
parcare și depozitare vehicule, ancorare,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, distribuție
prin conducte și cabluri, navigație (poziționare,
marcarea traseului și a rutei), organizare de
transport și călătorii, organizarea transportării,
pilotaj, ridicarea încasărilor din distribuitoare
automate, servicii de linii aeriene, servicii de
binefacere, respectiv asigurarea transportului,
servicii aeriene de transport, servicii de
îmbarcare pentru pasageri, în aeroport, servicii
de organizare a transportului, servicii de șoferi,
servicii de transport oceanic, servicii de transport
pe calea ferată (charter), servicii de transport
rutier, servicii de tranzit, servicii de zboruri
charter, servicii pentru pasageri și încărcături,
transport aerian, transport terestru, transportul
cu mașina blindată, transportul pasagerilor,
transport și livrare de bunuri, croaziere cu vase
de agrement, coordonare de tururi turistice,
emitere de bilete de călătorie, însoțirea de
călători, organizare de expediții, organizare de
rute turistice, organizare de excursii și croaziere,
organizare de excursii cu autocarul, organizare
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de călătorii de vacanță, organizare de călătorii
de afaceri, organizare de croaziere, organizare
de călătorii în străinătate, organizare de călătorii
în străinătate în scopuri culturale, organizarea
de excursii, organizarea de călătorii, organizarea
de croaziere, organizare de zboruri, organizare
de tururi, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, organizarea transportului
de pasageri cu trenul, organizarea de tururi
cu autobuzul, organizarea de transport pe
perioada vacanței, organizări de circuite turistice,
rezervări pentru călătorii, servicii de check-in
în aeroporturi, servicii de consultanță privind
itinerariile de călătorie, servicii de bilete de avion,
servicii de consultare a orarelor de călătorie,
servicii de rezervări pentru călătorii, servicii de
planificare de itinerarii, servicii de turism, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, transport de călători, servicii regulate de
linii aeriene de pasageri, transportul pasagerilor
și bagajelor acestora, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, rezervare
de călătorii și tururi de vacanță, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, servicii de ghizi de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor.
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,
prestare de servicii de informații despre cazare
pe timpul călătoriilor și servicii de agenții
pentru rezervarea cazării pe timpul călăloriilor,
oferite călătorilor, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
evaluare locuri de cazare pe timp de vacanță,
evaluare de cazare hotelieră, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, 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, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, furnizarea de spații

pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, servicii de creşă,
facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, închiriere de
camere, furnizare de instalații pentru parcuri
de rulote, închiriere de pavilioane, închiriere de
corturi, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
ale agențiilor de cazare, organizare de cazare
temporară, servicii oferite de fast-fooduri, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, preparare de
mâncăruri, servicii oferite de localuri tip snackbar, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de pizzerii, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
ale bistrourilor, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de terasă
berărie, servicii de somelier, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servicii în domeniul gustărilor, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii hoteliere, furnizare de
găzduire temporară în locuințe, servicii oferite de
case de oaspeți (cazare şi mâncare), agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare de spații de
cazare pentru turiști, servicii oferite de case de
vacanță, furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, servicii oferite
de hanuri turistice, servicii de cazare în stațiuni
turistice, închiriere de case de vacanță, închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță, 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, rezervare pe internet de cazare
temporară, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
de schimb de locuri de cazare (time-share),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare (timeshare)., servicii hoteliere, servicii de catering
hotelier.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08432

23/11/2021
INTERBRANDS MARKETING &
DISTRIBUTION SRL, SOS. VIILOR,
NR. 14, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Shopidoki
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, servicii de agenții de import-export,
administrarea vânzărilor, cotații de preț pentru
produse sau servicii, 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 comenzi online, 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 produse alimentare,
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 engros 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
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produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
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 țigări, țigarete, trabucuri
și alte articole pentru fumători gata de utilizare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chibrituri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu chibrituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tutun și produse de

tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole pentru uz cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole pentru uz cu tutun, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru fabricarea băuturilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere și produse de
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bere și produse de bere, 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 pâine, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pâine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sare, mirodenii,
arome și condimente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sare, mirodenii, arome și
condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gheață,
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înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uleiuri și grăsimi comestibile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate și înlocuitori, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ouă și produse din
ouă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ouă și produse din ouă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu carne și produse
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole
de joacă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole și echipament de sport,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole și echipament de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
de perete și tavan, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni de perete și tavan,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe, flori și legume
artificiale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de păr (decorativ, fixare
și protetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), 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, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, servicii 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
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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 instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
pentru măsurarea timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule
și mijloace de transport, servicii de vânzare
cu amănuntul 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
pentru personal medical și pacienți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, 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 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 software,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale înregistrate, 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, audiovizuale, 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 remedii naturale și
farmaceutice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu remedii naturale și farmaceutice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate și materiale de diagnostic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
materiale de diagnostic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pansamente, bandaje
și plasturi medicali, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pansamente, bandaje și plasturi
medicali, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, 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, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse pentru toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esențiale
și extracte aromatice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uleiuri esențiale și extracte
aromatice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățare și
odorizante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățare și
odorizante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, coloranți, pigmenți
și cerneluri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diluanti și agenți de îngroșare,
coloranți și cerneluri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diluanti și agenți de
îngroșare, coloranți și cerneluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu substanțe,
produse și preparate chimice și elemente
naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu substanțe, produse și preparate
chimice și elemente naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu detergenți pentru
uz industrial, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu detergenți pentru uz industrial,
organizare și realizare de târguri comerciale,

organizare și coordonare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de relații cu publicul, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dezinfectanți și antiseptice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dezinfectanți și
antiseptice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu roboți industriali, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu roboți industriali,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mănuși chirurgicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mănuși chirurgicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
măşti sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu măşti sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși de uz medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mănuși de uz medical, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși de protecție
de uz medical, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mănuși de protecție de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu părți și accesorii pentru vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
părți și accesorii pentru vehicule., servicii de
comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de intermediere comercială,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08433

23/11/2021
BIANCA-IOANA ZAINEA,
STR.TURNU MAGURELE NR 19,
BL. S1 SC3 ET P AP 301, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08434

(740)

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

SHAYA PILATES
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități sportive, pregătire cu privire
la activități sportive, furnizare de informații
despre activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, servicii
de antrenament pentru activități sportive,
organizare de activități sportive și competiții,
organizare de activități sportive sau competiții,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și de recreere, activități sportive
și culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere, organizare de
activități sportive pentru tabere de vară.

24/11/2021
JUMANA TOP SRL, STR.
FIBREI, NR. 12, CONSTRUCTIA
C2, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

───────

Lotus Glass Purness&Beyond
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 11.03.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), 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, bibelouri de porțelan, busturi
din porțelan, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, busturi din porțelan,
pământ ars sau sticlă, busturi din porțelan,
teracotă sau sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, busturi realizate din
porțelan, busturi realizate din sticlă, busturi
realizate din teracotă, cristaluri (sticlărie), cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă,
cutii decorative din sticlă, cutii din ceramică, cutii
din porțelan, cutii emailate, cădelnițe, decorațiuni
de perete din porțelan, decorațiuni de perete
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din teracotă, farfurii comemorative, farfurii de
colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăci din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, articole din cristal lucrate

manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu
din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate
din porțelan, căni fabricate din sticlă, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace
pentru platouri de brânză, capace pentru farfurii,
capace pentru vase, capace pentru untiere,
capace pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă),
ceainice, ceai (cutii pentru -), ceainice cu fluier,
ceramice (produse - pentru menaj), ceainice
din metale prețioase, cești, cești de cafea,
cești de ceai, cești și căni, condimente (servicii
de -), crăticioare din ceramică, cupe, cupe
confecționate din ceramică, cupe confecționate
din lut, cutii de ceai, nu din metale prețioase,
cutii pentru monezi (pușculițe), cutii din
metale prețioase pentru dulciuri, cutii frigorifice
portabile, neelectrice, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, damigene, dopuri de sticlă, dopuri
de sticlă pentru sticle, dozatoare portabile pentru
băuturi, faianță (obiecte din -), farfurii, farfurii
decorative, farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane
de sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente, vândute fără conținut, fructiere,
oliviere, ornamente speciale de masă sub formă
de sfeșnic cu mai multe brațe, nu din metale
prețioase, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, platouri (veselă), platouri cu capac
pentru brânzeturi, platouri cu capac pentru
prăjituri sau torturi, platouri cu capac pentru
servirea legumelor, platouri pentru aperitive,
porțelan decorativ, produse din ceramică pentru
bucătărie, produse din sticlă de uz casnic,
răcitoare pentru băuturi (recipiente), răcitoare
pentru sticle (recipiente), rasnite pentru sare si
piper, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de ceai portabile,
recipiente de sticlă pentru farmacii, recipiente
de uz casnic, recipiente industriale din porțelan
pentru ambalare, recipiente industriale din sticlă
pentru ambalare, recipiente izolante pentru cutii
de băuturi, de uz casnic, recipiente izolate
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termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipienți pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice și de
bucătărie, vase, vase adânci, vase de ceramică,
vase de copt din porțelan, vase din ceramică,
vase din sticlă, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ustensile de gătit, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, servicii de aprovizionare pentru

terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de agentii de import și export, servicii de
gestionare a vânzărilor, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de funcții administrative,
servicii de secretariat, regruparea în beneficiul
tertilor, a produselor, solicitate in clasa 21
(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, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08436

24/11/2021
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET.6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

ADAUGA BANI INSTANT BCR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri finainciare si afaceri
monetare.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08437

24/11/2021
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET.6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08439

24/11/2021
ANA SÎRBU, STR. MĂTĂSARI
NR. 57, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ADD MONEY INSTANTLY BCR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare si afaceri
monetare.

Ana Atan

───────
(531)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08438

24/11/2021
SC ENERGO CON GRUP SRL,
STR. PADURII NR.1, BL.A1,
AP.402, JUDETUL ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

SUNWELL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de incalzire electrice, radiatoare
electrice, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, covoare incalzite electric,
seminee domestice.
───────

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04
(591) Culori revendicate:roșu, verde, negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Aromatice (uleiuri esenţiale), măşti de
înfrumuseţare, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, creme cosmetic, preparate
cosmetice pentru slăbit, loţiuni pentru scopuri
cosmetic, preparate fitocosmetice.
5. Preparate pentru purificarea organismului,
supliment alimentar pe bază de plante, fructe
deshidratate și miere, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, digestive pentru scopuri
farmaceutice, suplimente enzimatice, laxative,
alifii, supliment alimentar cu rol purgativ/laxative.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și online
pentru preparatele sanitare şi farmaceutice,
producţia de clipuri publicitare, servicii
de
planificare
a
programărilor
(funcţii
de birou), postarea de afişe publicitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
telemedicină, servicii de terapie, de exemplu,
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fizioterapie şi logopedie, servicii de medicină
alternative, servicii de aromaterapie, servicii
de saloane de înfrumuseţare, chiropractică,
depilarea cu ceară, coafură, servicii de sănătate
prin apă (spa), masaj, fizioterapie/terapie fizică,
servicii de sauna, servicii de solaria, servicii
de telemedicine, servicii de machiaj, consiliere
alimentară și nutrițională.

gravide, ciorapi pentru varice, separatoare
ortopedice pentru degetele de la picioare,
separatoare pentru degetele de la picioare de uz
ortopedic.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08440

24/11/2021
KLG ASYRAL INVEST SRL,
STR. PATRIOȚILOR NR. 3, BL.
PM 17, SC. 3, AP. 111, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 08442

24/11/2021
SC COMNILIS PROD SRL,
STRADA FILIPESTII DE PĂDURE
NR. 24, JUD. PRAHOVA,
MĂGURENI, 107350, PRAHOVA,
ROMANIA

WEGO LINE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Ploști, dispozitive terapeutice adaptate
pentru persoane cu dizabilități, dispozitive
terapeutice și de asistare adaptate pentru
persoane cu dizabilități membre artificiale,
cârlige pentru înlocuirea membrelor, șosete
pentru proteze de membre, branțuri pentru
tratamentul corectiv al afecțiunilor membrelor
inferioare, manșoane de compresie pentru
membrele corpului, de uz atletic, mănuși pentru
masaj, instrumente de masaj manual, pernuțe
de masaj termal, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate , aparate electrice
dejnasaj pentru uz casnic, aparate de masaj
pentru gât și umeri, aparate electrice pentru
masaje estetice, de uz casnic, aparate de
masaj pentru scalp care funcționează cu baterii,
aparate electrice pentru masajul scalpului, de
uz comercial, aparate electrice pentru masajul
scalpului, de uz casnic, ploști de uz medical
(vase), scaune pentru proceduri medicale,
mănuși pentru masaj din păr de cal, cearșafuri
cauciucate pentru incontinență, aleze pentru
incontinența urinară, cearceafuri absorbante
pentru incontinență, protecții de saltea pentru
incontinență, dispozitive de colectare a
urinei pentru incontinența masculină, bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje ortopedice
de susținere, bandaje ortopedice pentru
genunchi, bandaje ortopedice, centuri pentru

TRADITII DIN
IARMAROC MOS HORIA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 02.01.04; 02.01.11;
02.01.23; 20.05.15
(591) Culori revendicate:negru, magenta,
galben, 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.
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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).
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08444

24/11/2021
XPOSED MEDIA SRL, SOS.
SALAJ NR. 136, BL. 49, SC. 2,
ET. 1, AP. 20, CAM.5, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

carton, precum figurine din papier mache (pasta
de hârtie), litografii înrămate sau neînrămate,
picturi şi acuarele.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08448

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

24/11/2021
LIKE WEB SRL, SAT GHEORGHE
DOJA NR. 72, JUDEŢ BACAU,
COMUNA RĂCĂCIUNI, BACĂU,
ROMANIA

(540)

mefi
(531)

VIDIA
(531)

Clasificare Viena:
26.04.05; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2768C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, materiale
didactice si educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
respectiv articole fabricate din hârtie sau carton,
pungi de hârtie, plicuri si cutii pentru ambalat,
statui, figurine si opere de arta din hârtie sau

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-
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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,
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
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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
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,
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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,
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, pincenez, 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
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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
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,
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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
(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, poduribascule, 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,
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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 coworking, 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,
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),
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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,
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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08449

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

24/11/2021
SMART SPHERA, STR. GIB.
MIHĂILESCU, NR. 37, BL.
RUSIDAVA, SC. B, ET. 3, AP.
14, JUDETUL VALCEA, MUN.
DRĂGĂȘANI, VALCEA, ROMANIA

(540)

BALEK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Cartușe de cerneală, neumplute, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare,
copiatoare
(electrostatice),
copiatoare
(termice),
adaptoare
pentru
imprimante, cabluri pentru imprimante, cartușe
cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3d, scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouseuri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
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modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere mp3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, mp3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale

wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
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pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea
diapozitivelor,
miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3d, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (led), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-uri),
televizoare cu ecran cu cristale lichide (lcd),
televizoare cu plasmă, televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu protocol de identificare
(ip - internet protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (hdtv), televizoare
digitale, televizoare prevăzute cu aparate de
înregistrare video, terminale de afișare grafică,
video recordere, unități de afișare video,
videoproiectoare, videocasetofoane, aparate
de fotografiat, aparate de filmat ultrarapide,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate de
fotografiat digitale, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate de mărit (fotografie), aparate
de redare a imaginii, amplificatoare de frecvență
audio, amplificatoare de frecvență video, aparate

holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cduri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cduri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3d, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cdrom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compactdiscuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-romuri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
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de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compactdiscuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe

pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouseuri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
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mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate

auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile
cu tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii
cu deficiențe de vedere sau de dexteritate,
instrumente de navigație, software de navigație,
instrumente de navigație electrice, aparate
electronice de navigație, aparatură de navigație
(sextanți), dispozitive de navigație gps, sisteme
electronice de navigație, aparate de navigație
pentru automobile, aparate și instrumente de
navigație, software pentru sisteme de navigație
gps, sisteme de supraveghere video, aparate
electronice de supraveghere, aparate electrice
de supraveghere, aparate pentru supraveghere
de securitate, camere de unghi mort pentru
autovehicule, camere video pentru autoturisme.
11. Becuri cu led, becuri cu led pentru
automobile, lămpi de semnalizare pentru
autovehicule, lămpi de verificare pentru
autovehicule,
lămpi
de
lectură
pentru
autovehicule, dispozitive contra luminii orbitoare
pentru automobile (garnituri de lămpi), aparate
de iluminat pentru vehicule, dispozitive antiorbire
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pentru vehicule (armături de lămpi), faruri pentru
automobile, bare luminoase pentru vehicule de
teren, becuri electrice pentru lămpi posterioare,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție, becuri
pentru panoul de bord, faruri cu dinam pentru
vehicule, faruri cu dinam pentru biciclete, faruri
pentru motociclete, faruri pentru vehicule cu
două roți, lanterne de biciclete, lumini de
marșarier pentru vehicule terestre, lămpi de
frână pentru vehicule, lămpi de vehicule terestre
cu motor, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
lămpi pentru remorcă, lumini de navigație pentru
aeronave, lumini de navigație pentru vase,
lumini de poziție pentru vehicule terestre, lumini
de siguranță sensibile la mișcare, lumini de
stop pentru vehicule, lumini pentru motociclete,
lumini pentru plăcuțe de înmatriculare, lumini
pentru remorci de ambarcațiuni, proiectoare
auto, proiectoare pentru vehicule, abajururi,
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, aparate de iluminat, aparate de
iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat cu
diode luminescente (led), aparate de iluminat
cu celule solare, aparate de iluminat care
incorporează fibre optice, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat arhitectural, corpuri de
iluminat arhitectural cu halogen, corpuri de
iluminat cu led, corpuri de iluminat cu halogen,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri
de iluminat incandescent, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, filtre pentru lămpi,
filtre pentru lămpi electrice, instalații de iluminat
cu fibră optică, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat de uz comercial, instalații de
iluminat, instalații luminoase, lampadare, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi cu arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu
descărcare electrice, lămpi cu descărcare în
gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu
incandescență și accesorii pentru acestea, lămpi
cu incandescență pentru instrumente optice,
lămpi cu infraroșu, lămpi cu infraroșu, nu de uz
medical, lampi de podea, lămpi cu led, lămpi
cu mercur, lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi
cu picior, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de birou, lămpi de căutare portabile, lămpi
de buzunar portabile (pentru iluminat), lămpi
de descărcare cu intensitate înaltă, lămpi de
iluminat, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
de laborator, lămpi de masă, lămpi de siguranță,
lămpi de plafon suspendate, lămpi de siguranță
cu leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în

subteran, 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 pentru camping, lămpi pentru corturi, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru inspecție, lămpi pentru
instalații electrice, lămpi în formă de lumânări,
lămpi pentru lavabouri, lanterne solare, lanterne
pentru iluminat, lanterne de iluminat, lumânări cu
led-uri, lumânări electrice, luminatoare led, leduri
ambientale, lumini ambientale, lumini de control,
lumini de studio, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, panouri luminoase,
proiectoare de iluminat, reflectoare de lămpi,
reflectoare, suporturi pentru lămpi, suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), surse de
lumină luminescente, tuburi luminiscente, tuburi
fluorescente, tuburi de iluminat fluorescente,
tuburi luminoase ca piese pentru aparate pentru
distrugerea insectelor, tuburi luminoase pentru
iluminat, veioze de noptieră, lămpi pentru pomul
de crăciun, instalații pentru iluminatul pomilor
de crăciun, instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, instalații de iluminat pentru pomul de
crăciun, instalații luminoase de crăciun (altele
decât lumânări), decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase).
14. Ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări metalice
extensibile pentru ceasuri, ceasuri care
încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri care conțin o funcție de joc electronic,
ceasuri automate, ceasornice și ceasuri de
mână, ceasuri cu embleme, ceasuri cu funcție de
comunicare fără fir, ceasuri de damă, ceasuri de
mână cu aparate gps, ceasuri de mână elegante,
ceasuri digitale, ceasuri electrice, curele de ceas
din metal, piele sau plastic.
18. Curele din piele, curele din imitație de piele,
curele de umăr din piele, curele de umăr, curele
de piele pentru bagaje, cutii din piele, etichete
adezive de piele pentru genți, etichete de piele
de cusut pe îmbrăcăminte, etichete din piele,
foi din imitații de piele pentru manufacturi, foi
din piele pentru manufacturi, port-carduri de
piele, portofele, portofele, inclusiv portcarduri,
portofele din piele, portofele atașabile la curea,
poșete, portmonee și portofele, portofele de
încheietura mâinii, portofele (nu din metale
prețioase), portofele cu compartimente pentru
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carduri, genți și portofele din piele, portofele cu
fixare pe gleznă, portofele fixate la încheietura
mâinii, genți, genți sportive, genți servietă, genți
boston, bagaje (genți), genți diplomat, genți
impermeabile, genți casual, genți din piele, genți
de mână, genți de umăr, genți de călătorie, genți
cu rotile, valize, valize cu rotile, valize pe rotile,
valize de piele.
28. Articole de petrecere sub formă de
jucării de dimensiuni mici, articole din hârtie
pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de crăciun,
bomboane explozive, cadouri surpriză pentru
invitați la petreceri, ciorapi pentru cadourile
de crăciun, clopoței pentru pomul de crăciun,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de crăciun, cutii muzicale de jucărie, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, dinți falși
(articole de petrecere sau carnaval), dinți de
vampir de jucărie, farse (articole de joacă),
globuri cu zăpadă de jucărie, globuri de
sticlă cu zăpadă în interior, jucării fantezie
sonore pentru petreceri, măști de halloween,
măști de jucărie, măști de teatru, măști de
carnaval, măști din hârtie, ornamente muzicale
pentru pomul de crăciun, ornamente pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (cu excepția articolelor de iluminat
și a dulciurilor), ornamente pentru pomul
de crăciun necomestibile, ornamente pentru
suportul pomului de crăciun, panglici decorative
(articole pentru petrecere), petarde (articole
pentru petreceri), pocnitori de crăciun, pocnitori
pentru petreceri, pomi de crăciun artificiali,
pomi de crăciun de jucărie, pomi de crăciun
din materiale sintetice, pălării de petrecere,
pălării din hârtie (articole pentru petreceri),
pălării din hârtie pentru petreceri, pălării din
plastic pentru petreceri, pălării pentru carnaval,
suporturi de lumânări pentru brazi de crăciun,
păpuși de crăciun, suporturi pentru pomi de
crăciun, zăpadă artificială pentru pomul de
crăciun, ghirlande artificiale de crăciun cu lumini
încorporate, coronițe artificiale de crăciun cu
lumini încorporate.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produsele din clasele 9, 11, 14, 18 și 28.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08451

(740)

ZDV INTELLECTUAL PROPERTY,
STRADA IOAN BIANU NR. 27, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

24/11/2021
LUCA STIRBAT, STRADA
GHEORGHE SIMIONESCU NR.
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

.ntropy organize
your spacetime
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, birouri modulare
(mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), birouri, etajere pentru biblioteci, polițe
pentru biblioteci, console (mobilier), comode
(mobilier), dulapuri ca mobilier, măsuțe de
ceai, măsuțe, măsuțe auxiliare, mobilier din
lemn, mobilier pentru cameră de zi, mobilier
transformabil, noptiere, mobilier de interior,
polițe, rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi (mobilier) din lemn, suporturi (mobilier)
pentru televizoare.
40. Reciclarea materialelor plastice.
43. Închiriere de mobilă, închiriere mobilier de
interior.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08452

24/11/2021
DAN-LUCIAN DOBRE, STR.
TAMAIOAREI NR. 115, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.02; 11.03.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

Restaurant museum
fondat 1999

(540)

M 2021 08456

24/11/2021
LOYO COLLECTION,
STR.DRUMUL GURA PUTNEI,
NR34-36, CAM 36, ET 3, AP
26/2, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.09.05
(591) Culori revendicate:negru, galben (RAL
1006)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08453

24/11/2021
UNIRII COFFEE SHOP SRL,
B-DUL UNIRII NR.19, BLOC 4B,
PARTER, SPATIU COMERCIAL,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040103,
ROMANIA

LOYO Collection
(531)

Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 29.01.06
(591) Culori revendicate:gri (HEX #5a5a5a),
alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

4 you Coffee Shop
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08458

24/11/2021
CENTRUL CULTURAL
BUCOVINA, STR. UNIVERSITATII,
NR. 48, JUDET SUCEAVA,
SUCEAVA, 720228, SUCEAVA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 29.01.02; 29.01.08
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
10407C), negru (Pantone Black 6U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08459

35. Publicitate ce se referă la clasele 41,
42 și 44, respectiv la serviciile prestate de
persoane sau organizații în special cu scopul
de a ajuta persoanele (în special copiii),
publicitate în legătură cu alte servicii, oferire/
furnizare de informații promovarea serviciilor
privind consultanța în vederea tratamentului
stomatologic al copiilor cu nevoi speciale
de îngrijire a sănătății oro-dentare, publicitate
prin platforma disponibilă tuturor centrelor
academice interesate să organizeze programe
postuniversitare în domeniu.
41. Servicii de educație adresate persoanelor,
sub
toate
formele,
prezentarea
în
scopuri educaționale a platformei digitale
(platformă
disponibilă
tuturor
centrelor
academice interesate să organizeze programe
postuniversitare în domeniu), organizare și
susținere colocvii, conferințe și congrese,
cursuri de corespondență, transfer de knowhow (instruire), furnizare de informații în
domeniul educației și a sănătății, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea și susținerea de seminarii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
de cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
servicii de cercetare științifică pentru/în scopuri
medicale, efectuare de studii clinice (servicii
științifice).
44. Servicii de îngrijire medicală, inclusiv
medicina alternativă, îngrijire sanitară, oferite
de persoane sau întreprinderi persoanelor,
servicii de telemedicină, servicii de stomatologie,
servicii de clinică medicală și servicii de
analiză medicală în scopul diagnosticării și
tratamentului, servicii de terapie, consultanță
privind sfaturile despre nutriție și dietă, servicii de
centru de sănătate, furnizarea de servicii privind
îngrijirea sănătății prin intermediul platformei
digitale.
───────

24/11/2021
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ DE
STOMATOLOGIE PEDIATRICĂ
DIN ROMÂNIA (ANSPR), STR.
LAPUSNEANU NR. 16, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

OSCAR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08460

24/11/2021
ALEXANDRU-LAURENȚIU MIHAI,
STR. PLAIUL FOII 92B, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
GABRIELA IONIȚĂ, ȘOSEAUA
GIURGIULUI NR. 72-86, BLOC B,
SC.2, ETAJ 8, AP.69, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ALEXANDRA GRIGORAȘ, STR.
DOCTOR MIHAIL OBEDENARUGHEORGHIADE NR. 29 BIS,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MIRUNA-MIHAELA
BĂRBULESCU, ALEEA INTRAREA
PRIBEANU NR.2, ETAJ 5, AP.
23, JUDEȚ VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA
ELENA IGNAT-NASTASA,
BULEVARDUL 1 MAI BLOC N2,
SCARA B, ETAJ 4, APARTAMENT
27, JUDEȚ VASLUI, HUȘI, VASLUI,
ROMANIA
MARIA-VALENTINA GRIGORIU,
STRADA NICOLAE BĂLCESCU
NR. 152A, BLOC ANL, SCARA C,
ETAJ 1, APARTAMENT 47, JUDEȚ
OLT, BALȘ, OLT, ROMANIA
MARIA-CERASELA MATEI, STR.
CRINILOR NR. 61A, JUDEȚ OLT,
BALȘ, OLT, ROMANIA
IULIA-MARIA MARIN, POPA
NAN NR. 185, SC. 2, ETAJ 5, AP.
44, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ELIZA-MIRUNA MARIAN,
BULEVARDUL 1 MAI BLOC N2,
SCARA B, ETAJ 4, APARTAMENT
27, JUDEȚ VASLUI, HUȘI, VASLUI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08461

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
NR.144, BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUDEȚ CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

24/11/2021
AGROSERV TRADING SRL,
BD. MAMAIA NR. 227, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

UTOPIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vin.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08463

24/11/2021
S.C. Premium FIT S.R.L., STR.
DRM. VALEA CRICOVULUI NR.
88, BL. 1, SC. A, AP. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LOCOSLIM
REGNUM TARGORUM

(531)
(591)
523

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11; 24.17.04
Culori revendicate:roz (HEX fc15ff)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
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,
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
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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
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.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08464

24/11/2021
P.F.A. ROŞCA IULIAN CODRUŢ,
COMUNA HEMEIUS, NR. FN, JUD.
BACĂU, SAT LILIECI, BACĂU,
ROMANIA

WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RoMellarius
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 03.13.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Derivat pe bază de ceară de albine pentru
emulsifiere folosit la fabricarea preparatelor
cosmetice.
4. Albine (ceară de -), ceară de albine utilizată
în stadii ulterioare ale producției, ceară de
albine folosită la fabricarea lumânărilor, ceară de
albine pentru utilizare în fabricarea unguentelor,
ceară de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice.
5. Polen de albine de uz nutraceutic, polen de
albine pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
antioxidanți derivați din miere, pastile pe bază de
miere și plante pentru gât.
20. Stupi de albine, faguri de miere.
29. Pupe de albine procesate, pentru consum
uman.
30. Miere, miere naturală, miere maturată
natural, înlocuitori de miere, miere (pentru
alimentație), miere cu trufe, miere de
helichrysum, miere de manuka, produse
tartinabile dulci (miere), miere cu plante
aromatice, miere biologică pentru consum uman,
glazuri de miere pentru șuncă, zahăr, miere,
sirop de melasă, cremă de zahăr invertit
(miere artificială), ceară de albine, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), dulciuri

(nemedicinale) pe bază de miere, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere.
31. Albine, polen de albine (neprocesat), polen
de albine (brut), pupe de albine vii, polen de
albine fiind materie primă pentru uz industrial,
preparate alimentare pentru albine, substanțe de
alimentare pentru albine.
32. Bauturi nealcolice pe baza de miere, băuturi
din fructe și sucuri de fructe cu miere, băuturi din
legume și sucuri din legume cu miere.
35. Regruparea în avantajul terţilor a mierii,
mierii naturale: mierii maturată natural,
înlocuitorilor de miere, mierii (pentru alimentație),
mierii cu trufe, mierii de helichrysum, mierii
de manuka, produselor tartinabile dulci (mierii),
mierii cu plante aromatice, mierii biologice pentru
consum uman, glazurii de miere pentru șuncă,
zahărului, mierii, siropului de melasă, cremei
de zahăr invertit (mierii artificiale), cerei de
albine, pastilelor din miere cu ierburi aromatice
(dulciurilor), dulciurilor (nemedicinale) pe bază
de miere, preparatelor din cereale acoperite cu
zahăr și miere, derivatelor pe bază de ceară de
albine pentru emulsifiere folosite la fabricarea
preparatelor cosmetice, cerei de albine, cerei
de albine utilizată în stadii ulterioare ale
producției, cerei de albine folosită la fabricarea
lumânărilor, cerei de albine pentru utilizare în
fabricarea unguentelor, cerei de albine folosită
la fabricarea produselor cosmetice, polenului
de albine de uz nutraceutic, polenlui de albine
pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
antioxidanților derivați din miere, pastilelor pe
bază de miere și plante pentru gât, stupilor de
albine, fagurilor de miere, albinelor, polenului de
albine (neprocesat), polenului de albine (brut),
pupelor de albine vii, polenului de albine fiind
materie primă pentru uz industrial, preparatelor
alimentare pentru albine, substanțelor de
alimentare pentru albine, bauturilor nealcolice
pe baza de miere, băuturilor din fructe și
sucuri de fructe cu miere, băuturilor din legume
și sucuri din legume cu miere (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 miere, miere naturală, miere maturată natural,
înlocuitori de miere, miere (pentru alimentație),
miere cu trufe, miere de helichrysum, miere
de manuka, produse tartinabile dulci (miere),
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, glazuri de miere pentru
șuncă, zahăr, miere, sirop de melasă, cremă
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de zahăr invertit (miere artificială), ceară de
albine, pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, preparate din cereale acoperite cu
zahăr și miere, derivate pe bază de ceară de
albine pentru emulsifiere folosite la fabricarea
preparatelor cosmetice, ceară de albine, ceară
de albine utilizată în stadii ulterioare ale
producției, ceară de albine folosită la fabricarea
lumânărilor, ceară de albine pentru utilizare în
fabricarea unguentelor, ceară de albine folosită
la fabricarea produselor cosmetice, polen de
albine de uz nutraceutic, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar în dietă, antioxidanți
derivați din miere, pastile pe bază de miere
și plante pentru gât, stupi de albine, faguri
de miere, albine, polen de albine (neprocesat),
polen de albine (brut), pupe de albine vii,
polen de albine fiind materie primă pentru uz
industrial, preparate alimentare pentru albine,
substanțe de alimentare pentru albine, bauturi
nealcolice pe bază de miere, băuturi din fructe și
sucuri de fructe cu miere, băuturi din legume și
sucuri din legume cu miere, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la miere, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la miere, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou în legatura cu
miere, informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, cu privire la miere,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
cu privire la miere, băuturi din legume și sucuri
din legume cu miere.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08465

(740)

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

24/11/2021
FIVE HOLDING SA, STR. ION
ROATA NR.3, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MESTERUL CASTOR

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.05.05; 29.01.13
(591) Culori revendicate:maro, negru, alb,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de regrupare in avantajul tertilor
in magazine specializate a materialelor de
constructii, mobilierului de baie, mobilier,
electronice, electrocasnice, parchet, furnir,
instalatii sanitare, instalatii electrice,faianta,
gresie,corpuri de iluminat, jucarii, carucioare,
patuturi,produse alimentare,produse chimice,
produse de curatenie, usi (exceptând transportul
lor), servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate exterioară, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, compilare
de anunțuri publicitare, organizarea de campanii
527
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de marketing, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații despre
produse de larg consum prin internet, consiliere
cu privire la produse de consum, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
marketing pe internet, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor.
───────
(210)
(151)
(732)

M 2021 08466

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

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.
───────

24/11/2021
ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY
130, PRAGUE, 102 37, CEHIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08468

(740)

CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ZEOKS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman

24/11/2021
DN FOUND SA, B-DUL DACIA NR.
130A, ETAJ 3, AP. 8, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08467

turabo

24/11/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(531)

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

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.11.13;
24.17.02
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de cafea, mașini de cafea, mașini de
cafea espresso, filtre de cafea electrice, capsule
de cafea, goale, reîncărcabile, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, percolatoare de cafea pentru uz casnic
(electrice), mașini electrice de făcut cafea, de uz
casnic.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, cafea măcinată, amestecuri de cafea,
băuturi din cafea, boabe de cafea, extracte de
cafea, pungi de cafea umplute, capsule de cafea
umplute, doze de cafea umplute, înlocuitori de
cafea, cafea preparată și băuturi pe bază de
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cafea, boabe de cafea prăjite, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea altele
decât uleiurile esențiale, filtre sub formă de
pliculețe pline cu cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), produse
de brutărie, produse de patiserie, produse
de cofetărie și înghețate, dulciuri, deserturi
preparate (produse de patiserie), gustări pe bază
de multicereale.
35. Administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor, magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate de
cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini de cafea espresso,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mașini de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu filtre
de cafea electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu filtre de cafea
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu capsule de cafea reîncărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu capsule de cafea reîncărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini electrice de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mașini electrice de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ibrice
de cafea electrice, fără fir, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ibrice de
cafea electrice, fără fir, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu percolatoare de cafea
pentru uz casnic (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu percolatoare
de cafea pentru uz casnic (electrice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
electrice de făcut cafea, de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mașini electrice de făcut cafea, de uz casnic,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri a produselor din clasele
11 si 30, 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 vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cantine, servicii de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servicii de snack-baruri,
servicii de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08469

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

24/11/2021
IMPRIMERIA DE STEAGURI UNIK
PRINT SRL, STR. VIII NR. 21, JUD.
TIMIŞ, SAG, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

IMPRIMERIA DE
STEAGURI UNIK PRINT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Materiale și mijloace pentru decorare
și artă pentru artişti, 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, afișe publicitare,
afișe, abțibilduri (decalcomanii), caractere cu
transfer direct, calendare, tipărituri, tipare de
croitorie pentru schițe, materiale imprimate,
modele tipărite, periodice tipărite, embleme
tipărite (decalcomania), broșuri tipărite, publicații
periodice tipărite, stegulețe din hârtie, stegulețe
decorative din hârtie, semne de carte pentru
documente (stegulețe de marcare), panglici
de hârtie pentru ambalat cadouri din carton,
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
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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, fanioane de hârtie.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare, frânghii, șnururi,
curele și benzi, marchize, prelate, corturi și
acoperitoare și protecții neadaptate, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, acoperire din
plastic destinată utilizării ca protecție împotriva
stropirii, căptușeli folosite la recipientele pentru
depozitare în vrac, plase, sacoșe și saci
pentru împachetare, depozitare și transport,
vele, copertine, țesături pentru umbrare și
pavilioane, prelate pentru vehicule neajustate,
prelate pentru piscine spa, neajustate, structuri
semipermanente de pânză, structuri temporare
fabricate din materiale textile, parasoluri
(exterior), din materiale textile, paravane pentru
protecția împotriva vântului, corturi pentru
duș, folii pentru sol, huse neajustate pentru
ambarcațiuni și vehicule maritime, fire pentru
plase, lațuri (capcane), plase comerciale, plase
de camuflaj folosite la vânătoare, țesături pentru
umbrare și pavilioane.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, ambalaje din material textil pentru
cadouri, articole nețesute (textile), articole textile
imprimate individuale, țesături pentru decorațiuni
interioare, role de pâslă, produse din material
textil la bucată, suluri de materiale textile,
steaguri din brocart, pânză pentru steaguri,
steaguri din plastic, steaguri din nailon, materiale
textile pentru steaguri și banderole, stegulețe
textile utilizate pentru marcarea locurilor la masă,
fanioane din pâslă, drapele și fanioane textile,
fanioane din material textil sau plastic, fanioane
textile, perdele din plasă, perdele dantelate,
pânză pentru vele.
40. Imprimare și developare fotografică și
cinematografică, amestec de vopsele, aplicare
de desene în relief pe suprafețe de carton,
aplicare de desene în relief pe suprafețe de
tablă, aplicare de modele în relief pe suprafețe de
hârtie, aplicare de monograme pe îmbrăcăminte,
asamblare de produse pentru terți, croirea
stofelor, brodare, servicii de fabricare de
huse detașabile la comandă, inscripționarea
panourilor indicatoare, mulaje din materiale
textile, mulaje din produse sintetice, imprimare

personalizată a denumirilor și logotipurilor
de firme, de uz publicitar și promoțional,
pe produsele altor persoane, imprimare 3D,
croitorie, developare fotografică, fotogravare,
fotofinish, duplicare fotografică, imprimare de
fotografii, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimare de motive pe țesături, imprimare
digitală, imprimare după tipar de materiale
textile, imprimare pe materiale textile, vopsire,
tratarea și prelucrarea materialelor plastice,
imprimare, imprimarea desenelor, imprimare de
fotogravuri, închirieri de echipamente pentru
imprimarea fotografică, servicii de informare
privind imprimarea peliculelor fotografice,
imprimarea tricourilor, închirieri de aparate și
echipamente pentru imprimarea fotografiilor,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate
digital, tratamentul materialelor textile, a pieilor
și a blănurilor, finisarea materialelor textile,
impermeabilizarea materialelor textile, vopsirea
materialelor textile, închiriere de echipamente
pentru tratarea și transformarea materialelor,
producerea de energie și fabricare la comandă,
fabricare la comandă de forme pentru utilizare în
industrie, fabricare la comandă de elemente de
construcție prefabricate.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08470

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

24/11/2021
DESPREVIN MEDIA SRL, BD.
IANCU DE HUNEDOARA NR.
50A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.03.02
(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, 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 băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vinuri, băuturi sangria, băuturi
alcoolice pe bază de vin și fructe, băuturi pe bază
de vin, băuturi spirtoase, cocteiluri preparate pe
bază de vin, punci de vin, punciuri cu alcool,
vin de fructe, vin de struguri, vin alb, vin roșu,
vinuri spumante, vinuri cu denumire de origine
protejată, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vin
roze, băuturi care conțin vin (șprițuri).

(210)
(151)
(732)

M 2021 08471

(740)

CABINET MIDIASEN INNOVATIONS,
CALEA TRAIAN NR. 4A, AP.44,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

───────

(531)

24/11/2021
DRĂGAN G. IOAN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
CALEA ZĂRANDULUI NR. 43,
AP.116, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

La Nea Ion PIZZERIE
Sandwich la metru
Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.11; 26.11.12; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:roşu, verde închis,
verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08474

25/11/2021
STAGER MED SRL, DRUMUL
BACRIULUI NR. 44C, AP. 12, JUD.
ILFOV, SAT ROŞU, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

ALPHACARE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice şi alte preparate
pentru scopuri medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08475

25/11/2021
OCTOPUS INC SRL, STR.
VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

VGR VOYAGER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Arme ascuțite și contondente de mână,
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 manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri), baionete, cuțite, topoare, pompe de
aer, acționate manual, aparate electrice de
tuns barba, aparate neelectrice de tuns barba,
foarfece de tuns, mașini de tuns, mașini electrice

de tuns, mașini de tuns de uz personal
(ustensile de mână), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, aparate de tuns animale
(acționate manual), foarfeci, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, mașini de tuns gazon (instrumente
manuale), dispozitive manuale pentru ridicat
brazdele de gazon, unelte și instrumente
de ascuțit, acționate manual, burghie, dornuri
(unelte de mână), cuțite din ceramică, pensete,
unghiere, clești, seturi de tacâmuri, tacâmuri
din metale prețioase, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
biodegradabile, aparate pentru epilat, electrice
sau neelectrice, ace pentru gravat (unelte
de mână), ondulatoare pentru gene, aparate
manuale pentru ondularea părului, aparate
pentru aranjarea părului, aparate pentru tăierea
părului din nas, instrumente de mână pentru
ondularea părului, non-electrice, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, pensete
pentru îndepărtarea părului, tăietoare de fructe,
cuțite pentru decojire, instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, truse de
manichiură, pile, clești patent, patente pentru
sârmă (scule manuale), aparate de ras, lame
de ras, mașini de ras electrice, tocătoare de
carne (unelte manuale), tocătoare de legume
(unelte manuale), linguri, aparate de curățat
legume, acționate manual, aparate de feliat
legume, cuțite, furculițe și linguri, cuțite de masă,
chei universale, chei hexagonale, chei franceze,
chei reglabile, chei inelare, chei dinamometrice,
chei tubulare, satâre (cuțite), răzuitoare (cuțite),
teci pentru cuțite, lame pentru cuțite, truse
de bărbierit, șurubelnițe, raclete, truse de
pedichiură, răngi de scos cuie (unelte manuale),
bricege, pile de ascuțit, instrumente de ascuțit,
răzuitoare, fărașe (grădinărit), rigle (unelte de
mână), cuțite pentru pizza, cuțite de vânătoare,
pieptene pentru contur barbă, ondulatoare
electrice de păr, aparate electrice de coafare,
ace pentru găurirea urechilor, foarfece pentru
cuticule, foarfece de uz personal (electrice și
neelectrice), aparate de tuns animale, agrafe de
păr pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate
electrice de tuns părul din urechi, foarfeci de
tuns, aparate pentru tuns și aranjat barba și
mustața, aparate de bărbierit, aparate de ras
electrice, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras, non-electrice, brice (de bărbierit),
rezerve de lame de ras.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08477

26/11/2021
BUNEA M. ANA-MARIA PFA,
ALEEA BIRUINŢEI NR. 6, AP. 3,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550335, SIBIU,
ROMANIA

(740)

M 2021 08478

25/11/2021
S.C. CARMEDIA SERV S.R.L., BDUL REPUBLICII, NR.279, BL.4C,
AP.43, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA
640, BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ACTUALITATEA
PRAHOVEANĂ
(511)

I love sleep, BABY
(531)

Clasificare Viena:
01.07.06; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:alb, negre, albastru
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale audio și video, înregistrate sau
descărcabile, utilizate în scop didactic în
domeniul somnului copiilor și în alte domenii
înrudite.
16. Materiale de formare în domeniul somnului
copiilor și în alte domenii înrudite (materiale
educative).
41. Consultanță în domeniul somnului copiilor,
organizare de evenimente, conferințe, seminarii
în domeniul somnului copiilor și în alte domenii
înrudite.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri, tipărituri (gravuri), tipărituri sub
formă de imagini, ziare, ziare cotidiene, hârtie
de ziar, caricaturi de ziar (materiale tipărite),
reviste ca suplimente la ziare, cărți, reviste, ziare
tipărite și alte publicații media pe hârtie, pagini
din albume (pentru fotografii, tăieturi din ziare).
35. Servicii de revista presei, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare de
date, promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
și marketing online, furnizare de ghiduri
publicitare online cu funcție de căutare, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, servicii de furnizare
de informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
realizare de sondaje online de cercetare în
domeniul administrării afacerilor, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru tonuri de apel
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descărcabile, 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 online referitoare la articole de
voiaj, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile
și preînregistrate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, promovarea
desenelor altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, abonamente
la ziare, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terți), publicitate în reviste, broșuri
și ziare, organizare de abonamente la ziare
electronice, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, furnizare
de servicii publicitare computerizate, furnizare de
spații publicitare, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
de spațiu publicitar într-o rețea informatică
globală, furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spații publicitare în
trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe internet
pentru anunțuri de angajare, închiriere de
spațiu publicitar în broșuri, închiriere de spațiu
publicitar în proprietăți feroviare, închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, închiriere
de standuri de vânzare, publicitate pentru
ascensoare, punere la dispoziție și închiriere
de spații publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
închiriere de timp publicitar în cinematografe,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, asistență
în domeniul promovării firmelor, asistență în

marketing, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
consultanță privind comercializarea de produse
chimice, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind promovarea
comercială,
consultanță
profesională
în
marketing, consultanță în marketing comercial,
consultanță în materie de marketing direct,
consultanță în publicitate și marketing,
consultanță în domeniul demografic în scopuri
de marketing, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță referitoare la
servicii de publicitate și promovare, furnizare
de servicii de consiliere în marketing pentru
producători, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de consultanță în domeniul segmentărilor
de piață, servicii de consultanță în domeniul
marketingului pe internet, servicii de consultanță
în domeniul elaborării de concepte publicitare,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, servicii de consiliere
privind marketingul, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, abonament la un
pachet media de informații, abonament la
ziare electronice, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, administrarea
vânzărilor, analiză de preț, consiliere cu privire la
produse de consum, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, furnizare
de servicii online de licitație, licitaţii în domeniul
imobiliar, licitații prin telefon și prin televiziune,
licitații organizate prin rețele de telecomunicație,
organizare de licitații pe internet, oferte pentru
licitații online în numele terților, organizare
și coordonare de licitații pe internet, vânzare
prin licitație a vehiculelor, vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, servicii de vânzare la
licitație asigurate prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, vânzări prin licitații disponibile
pe internet, vânzări prin licitații în sectorul agricol.
41. Spectacole de revistă oferite în săli de
spectacole, producție de spectacole de revistă
în fața unui public în direct, publicare online
de ziare electronice, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
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calculatoare, furnizarea de instruire online,
furnizarea de tutoriale online, publicarea de
materiale multimedia online, furnizare de jocuri
video online, servicii academice online în
biblioteci, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de informații despre învățământ
online, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, publicare de recenzii online
în domeniul divertismentului, furnizarea de
jocuri de calculator online interactive, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
publicare de cărți și periodice electronice
online, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de divertisment
online sub formă de campionate sportive
fantastice, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, furnizare
de informații despre exerciții fizice pe un
site web online, furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de divertisment online sub formă
de show-uri de jocuri, furnizare de informații
online în domeniul divertismentului cu jocuri pe
calculator, servicii de jocuri de noroc online de
pe dispozitive mobile, furnizare de informații și
știri online în domeniul formării profesionale,
furnizare de romane grafice online care nu
pot fi descărcate, furnizare de benzi desenate
online care nu pot fi descărcate, organizare de
cursuri de formare online cu privire la alimentație,
furnizare online de benzi desenate și romane
grafice care nu pot fi descărcate, organizare de
sesiuni de formare online cu privire la menținerea
condiției fizice, furnizarea unei reviste online
care conține informații în domeniul jocurilor de
calculator, servicii specifice galeriilor de artă,
furnizate online printr-un link de telecomunicații,
furnizare online de informații cu privire la strategii
pentru jocuri pe calculator și jocuri video,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, furnizare de informații cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o rețea de calculatoare, publicare de
ziare, publicare multimedia a ziarelor, închiriere
de ziare și reviste, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele

globale de calculatoare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase
din ziare, servicii educative, de divertisment și
sportive, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, servicii de agenții de
rezervări în domeniul divertismentului, activități
sportive și culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, servicii sportive și de
fitness, servicii educative și de instruire,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport și
cultură, activități culturale, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, antrenament și coaching
în discurs politic, antrenament pentru fortificare
și îmbunătățire a condiției fizice, antrenament
(instruire), academii (educație), acordarea de
premii în educație, ateliere de formare, asistență
profesională individualizată (coaching), ateliere
organizate în scopuri educative, cercetare în
domeniul educației, educație, divertisment și
sport, servicii de agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de agenții de bilete
(servicii de -)(divertisment), furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
rezervare de locuri la concerte, rezervare
de locuri pentru spectacole de divertisment,
servicii ale agențiilor de bilete, rezervare de
locuri pentru spectacole și evenimente sportive,
servicii de agenții de rezervare de bilete la
cinematografe, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii de informații de bilete pentru
sporturile electronice, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de înscriere și de
rezervare de bilete la evenimente în domeniul
sporturilor electronice, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii de rezervare de bilete
pentru spectacole, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și
locuri la concerte muzicale, servicii de rezervare
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de bilete pentru teatru, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare (redactare)
de podcast-uri, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, difuzare 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, editare de publicații,
editare de texte scrise, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, furnizare
de buletine informative în domeniul jocurilor pe
calculator, prin intermediul poștei electronice,
furnizare de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
de publicații on-line, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți legate de
tehnologia informației, publicare de cărți în
domeniul divertismentului, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de cântece, publicare de
cărți, publicare de cărți audio, publicare de
cărți de muzică, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, publicare de
broșuri referitoare la liga de rugbi, publicare
de buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cataloage,
microeditare, publicare de afișe, publicare de
anuare, publicare de anuare imprimate (de tip
pagini aurii), publicare de broșuri, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, publicare de materiale tipărite
privind peștii de acvariu, publicare de materiale
tipărite referitoare la animale de companie,
publicare de materiale tipărite, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
didactice, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale pe suporturi
de date magnetice sau optice, publicare de
manuale, publicare de manuale de instruire,
publicare de lucrări științifice, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, publicare

de lucrări muzicale, publicare de jurnale, cărți și
manuale în domeniul medicinei, publicare de fișe
informative, publicare de jurnale, publicare de
documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de cataloage
cu informații privind călătoriile, publicare de
texte educative, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
texte, publicare de reviste în format electronic
pe internet, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste pe internet, publicare de
reviste cu informații științifice, publicare de
reviste, publicare de recenzii, publicare de
produse de imprimerie, publicare de prospecte,
publicare de partituri muzicale, publicare de
povești, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de materiale tipărite
în format electronic, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicarea de
fotografii, publicarea de calendare, publicarea
de cataloage cu informații turistice, publicare și
editare de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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DELICATERIA ITALIANA SRL,
STRADA PASAJULUI, NR. 2,
JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

F Degusteria Francesca
delicateria italiana
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.04.04
(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,
înghețată.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, ape
minerale și gazoase.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
43. Servicii de cazare temporară, servicii pentru
furnizarea de alimente.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08483

(740)

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

25/11/2021
PROSONIC PRODCOM SRL, STR.
DIMITRIE COMSA, NR.28,JUDET
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.25; 01.01.01; 26.11.03; 26.11.05;
29.01.01; 29.01.02
(591) Culori revendicate:auriu, rosu inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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,
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.
───────

(540)

Popasul Romanilor
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(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08485

25/11/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., STR. 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE, NR 100,
WILMINGTON-DELAWARE,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

M 2021 08486

25/11/2021
ASOCIAȚIA SERVICIILOR
FUNERARE, STR. URUSAGULUI
NR. 21N, JUD. CLUJ, FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

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/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.
───────

A.S.F. ASOCIAȚIA
SERVICIILOR FUNERARE
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Apărarea
drepturilor
și
intereselor
profesionale, economice, sociale, juridice,
culturale ale antreprenorilor de servicii funerare
(servicii juridice), servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor și ale grupurilor de persoane,
servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii de îmbălsămare, organizare
de întruniri ale familiilor îndoliate pentru
comemorarea morții unei persoane dragi, servicii
funerare conexe incinerării.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

30. Paste, sos pentru paste.
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,

M 2021 08487

25/11/2021
AMIGO SRL, STR. VÂNATORILOR
NR. 9, JUDEŢ HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530144,
HARGHITA, ROMANIA

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
───────

JÄGERMANN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

M 2021 08488

25/11/2021
EATBLE BRANDS S.R.L., COM.
BACIU, NR. 177F, JUDEŢ CLUJ,
SAT POPEȘTI, 407058, CLUJ,
ROMANIA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

25/11/2021
S.C. CLAS MEDIA SRL, STR.
TEATRULUI NR. 1-2, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

DOZA DE
FRUMUSETE SI STIL

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08490

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08491

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

25/11/2021
EATBLE TECHNOLOGY S.R.L.,
COM. BACIU, NR. 177F, JUDEŢ
CLUJ, SAT POPEȘTI, 407058,
CLUJ, ROMANIA

(540)

the cheesy way
(531)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

BOOST EAT!
PAIRING BENEFITS
(511)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aplicații mobile, descărcabile.
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
administrarea afacerii, lucrări de birou.
42. Servicii de software aplicabil în domeniul
Horeca.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08493

25/11/2021
ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA, STR.
FRĂSINET NR.34 A-34 B, BL.C1,
ET.5, AP.C5, JUDETUL BUZAU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

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
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 siteurilor 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).
───────

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
540
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(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08494

25/11/2021
TUTELEA ALEXANDRU FERMA
TĂUNI ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ, SAT TĂUNI, NR.
216, JUDETUL ALBA, COMUNA
VALEA LUNGĂ, ALBA, ROMANIA

(540)

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

M 2021 08495

25/11/2021
SC COMMODITY TRUST AG
SRL, STR. N. TITULESCU NR.
39-49, BL. 12, SC. C, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

e SLOTS
(531)

CATINA TERRA
Naturally made
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.07.21
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
maro, rosu, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Fructe crude, fructe proaspete, cătină, fructe
neprelucrate, fructe ecologice, proaspete, fructe
brut sub formă de bobițe.
32. Sucuri, sucuri de fructe organice, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi nonalcoolice, sucuri de cătină.
───────

Clasificare Viena:
24.09.05; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:alb, bleu deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe software conținând jocuri de noroc,
înregistrate sau descărcabile, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, automate de vânzare
bilete și mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, jocuri electronice de
noroc, aparate acționate cu monede, mecanisme
pentru aparate acționate cu monede, programe
de jocuri pe computer, dispozitive de memorie
pentru computere, programe pentru computer
(software descărcabil), software înregistrat
pentru
computere,
publicații
electronice
descărcabile, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acționate cu monede, pipei imprimate
de circuite, circuite imprimate, programe (jocuri
pentru computer) înregistrate sau descărcabile,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cartușe de jocuri video, carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate).
28. Aparate
electrice,
electronice
și
electromecanice pentru jocurile noroc, loterie,
video loterie și pentru agențiile de pariuri, în
rețea sau independente, aparate cu manetă
electrice și electropneumatice, aparate de jocuri
și divertisment utilizate cu ecran de afișaj
independent sau cu monitor extern, aparate
pentru sporturi și jocuri diverse, jetoane pentru
jocuri, cârduri pentru bingo, cartonașe pentru
jocuri, discuri pentru jocuri.

541

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de vânzare
prin magazinele de desfacere, prezentarea
produselor, prin orice mijloace, pentru
comercializare en-gross și en-detail, prezentări
de produse și servicii, prezentarea, difuzarea și
distribuirea de prospecte, imprimate, de orice
tip și pe orice cale prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, online într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, punerea împreună, spre
beneficiul altora produse prevăzute în clasele
9 şi 28 (exceptând transportul lor), permițând
în mod convenabil consumatorilor să vadă și
să cumpere, în magazine, lanț de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poștă,
internet sau prin alte mijloace de comunicații,
toate aceste servicii pentru orice tip de produse,
în special pentru cele enumerate în clasele 9 si
28.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08496

(740)

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

25/11/2021
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

(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
(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
galben , gri
(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
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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)
(151)
(732)

M 2021 08497

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

25/11/2021
JIANGSU YOAU ELECTRIC CO.,
LTD., LIJIA VILLAGE, LIJIA TOWN,
WUJIN DISTRICT, JIANGSU
PROVINCE, CHANGZHOU CITY,
CHINA

(540)

YOAU
(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.03.04
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini de spălat rufe, mașini electrice
de amestecat alimente, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe și legume,
storcătoare electrice de uz casnic pentru fructe,
aspiratoare, compresoare pentru aparatele de
aer condiționat, compresoare pentru frigidere,
motoare electrice pentru frigidere, instalații de
condensare, motoare de acționare electrice
pentru mașini, mașini pentru prelucrarea
materialelor plastice, mașini de curățare uscată.
9. Condensatoare electrice, convertizoare
electrice, întrerupătoare, baterii galvanice,
cabluri electrice, controlere electrice pentru
aparate de climatizare, controlere electrice
pentru frigidere, controlere de presiune
(manometre) electrice pentru aparate de
climatizare, televizoare, aparate de comandă
pentru vehicule (calculatoare de bord),

543

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

dvd playere, player portabil multimedia,
cititoare de cărți electronice, telefoane mobile,
dispozitive portabile de urmărire a activității,
aplicații software de calculator, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente.
11. Mașini de făcut pâine, aparate de
climatizare, instalații de climatizare pentru
vehicule, instalații și aparate de ventilație (aer
condiționat), ventilatoare de aer condiționat,
instalații de umidificare a aerului, aparate și
mașini pentru purificarea aerului, filtre pentru
aer condiționat, sterilizatoare de aer, instalații
pentru purificarea apei, aparate de purificare
a aerului, aparate de refrigerare, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate de iluminat,
aparate de iluminat pentru vehicule, mașini
electrice de gătit, instalații de încălzire, cazane
electrice, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, mașini de uscat haine, uscătoare
electrice de rufe, aparate de aer condiționat
portabile, radiatoare electrice portabile, aparate
de încălzire electrice, dispozitive de încălzire
cu ventilator, dispozitive de încălzit pentru băi,
radiatoare cu acumulare de căldură.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08498

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

25/11/2021
JIANGSU YOAU ELECTRIC CO.,
LTD., LIJIA VILLAGE, LIJIA TOWN,
WUJIN DISTRICT, JIANGSU
PROVINCE, CHANGZHOU CITY,
CHINA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini de spălat rufe, mașini electrice
de amestecat alimente, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe și legume,
storcătoare electrice de uz casnic pentru fructe,
aspiratoare, compresoare pentru aparatele de
aer condiționat, compresoare pentru frigidere,
motoare electrice pentru frigidere, instalații de
condensare, motoare de acționare electrice
pentru mașini, mașini pentru prelucrarea
materialelor plastice, mașini de curățare uscată.
9. Condensatoare electrice, convertizoare
electrice, întrerupătoare, baterii galvanice,
cabluri electrice, controlere electrice pentru
aparate de climatizare, controlere electrice
pentru frigidere, controlere de presiune
(manometre) electrice pentru aparate de
climatizare, televizoare, aparate de comandă
pentru vehicule (calculatoare de bord),
dvd playere, player portabil multimedia,
cititoare de cărți electronice, telefoane mobile,
dispozitive portabile de urmărire a activității,
aplicații software de calculator, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente.
11. Mașini de făcut pâine, aparate de
climatizare, instalații de climatizare pentru
vehicule, instalații și aparate de ventilație (aer
condiționat), ventilatoare de aer condiționat,
instalații de umidificare a aerului, aparate și
mașini pentru purificarea aerului, filtre pentru
aer condiționat, sterilizatoare de aer, instalații
pentru purificarea apei, aparate de purificare
a aerului, aparate de refrigerare, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate de iluminat,
aparate de iluminat pentru vehicule, mașini
electrice de gătit, instalații de încălzire, cazane
electrice, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, mașini de uscat haine, uscătoare
electrice de rufe, aparate de aer condiționat
portabile, radiatoare electrice portabile, aparate
de încălzire electrice, dispozitive de încălzire
cu ventilator, dispozitive de încălzit pentru băi,
radiatoare cu acumulare de căldură.
───────

UHOME
(531)
(591)

Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.17
Culori revendicate:verde, alb, negru
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08499

25/11/2021
Ciobanu Oana, STR.DRM.VALEA
CRICOVULUI, NR 88, BL 1, SC A,
AP 1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

ELEVATHOR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), rosu (HEX #ff0101)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanţă
in
management,
managementul
activităţilor
comerciale,
managementul resurselor umane, consultanţă
pentru management corporativ, management
de afaceri comerciale, consultanţă privind
managementul
comercial,
managementul
societăţii
(pentru
terţi),
managementul
intreprinderii (pentru terţi), consultanţă privind
managementul
marketlngului,
consultanţă
pentru
managementul
marketingului,
consultanţă in managementul afacerilor,
consultanţă privind managementul afacerilor,
ti managementul resurselor de personal, ,
asistenţă privind managementul afacerilor,
managementul
proiectelor
de
afaceri,
managementul şi administrarea afacerilor,
managementul relaţiei cu clienţii, consultanţă
in materie de management, managememt
promoţional pentru persoane celebre, asistenţă
în materie de management, management
de hoteluri pentru terţi, management de
restaurant pentru terţi, management in
procesele de afaceri, managementul instalaţiilor
sportive (pentru terţi), analiza evaluării
privind managementul afacerilor, consultanţă

referitoare
la
managementul
comercial,
consultanţă referitoare la managementul
afacerilor, consultanţă profesiona lă privind
managementul
afacerilor,
managementul
clinicilor medicale pentru terţi, managementul
activităţilor de impresariat artistic, asistenţă
comercială
in
managementul
afacerilor,
asistenţă privind managementul activităţilor
comerciale, administrarea şi managementul
întreprinderilor comerciale, consultanţă privind
managementul riscului (afaceri), consiliere rn
domeniul managementului afacerilor, asistenţă
in domeniul managementului corporatist, servicii
de management noteller (pentru terţi), servicii de
management al riscului afacerilor, management
de personal din domeniul marketingului ,
asistenţă în management pentru întreprinderi
comerciale , asistenţă în management
pentru
companiile
comerciale,
asistenţă
în management pentru firme comerciale,
management de personal din domeniul
vânzărilor, analiza sistemelor de management
al afacerilor, prelucrare de date, sistematizare
şi management, consultanţă in organizarea
şi managementul afacerilor, managementul
computerizat al afacerii [pentru terţi], asistenţă
şi consultanţă privind managementul afacerilor,
consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor, consultanţă privind organizarea şi
managementul afacerilor, servicii de consultanţă
privind managementul afacerilor, furnizare de
informaţii privind managementul afacerilor,
consultanţă privind managementul cluburilor
de fitness, servicii de consultanţă în
managementul afacerilor, furnizare de asistenţă
în managementul afacerilor, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terţi), servicii
de analiză în managementul afacerilor,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consilierea managementului
privind plasarea de personal, consultanţă
în materie de management al afacerilor,
dezvoltarea de sisteme de management al
spitalelor, asistenţă în materie de management
privind afacerile, servicii de management
pentru sportivi de performanţă, asistenţă in
afaceri, management şi servicii administrative,
servicii
de
management
de
afaceri
pentru fotbalişti, managementul afacerilor
pentru manifestări sportive (pentru terţi),
consultanţă şi informaţii privind managementul
afacerilor comerciale, servicii de consultanţă
privind managementul riscurilor comerciale,
managementul şi consultanţa în procesele de
afaceri, servicii de consultanţă (comercială)
privind managementul afacerilor, furnizare de
informaţii computerizate privind managementul
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afacerilor,
managementul
întreprinderilor,
inclusiv
consultanţă
privind
aspectele,
demografice, asistenţă în managementul şi
exploatarea afacerilor comerciale, consultanţă
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, managementul afacerilor în sectorul
transport şi livrări, organizarea şi managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului,
managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terţi), asistenţă în materie de
management pentru promovarea afacerilor,
servicii de management de personal angajat
în publicitate, asistenţă în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
servicii de consultanţă şi de management al
afacerilor, management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, management de afaceri
în domeniul atracţiilor pentru vizitatori, servicii
de consultanţă şi consiliere în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu flote
de transport (pentru terţi), asistenţă pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, servicii de asistenţă şi consultanţă
în managementul afacerilor, managementul
de afaceri al locurilor amenajate pentru
divertisment, managementul afacerilor în
domeniul logistic, pentru alte persoane,
consultanţă în domeniul managementului
afacerilor şi al marketingului, servicii consultative
în
domeniul
managementului
afacerilor
privind francizarea, servicii de examinare a
managementului şi organizării afacerilor, servicii
de consiliere în domeniul managementului
privind francizele, servicii de consultanţă
în materie de management al afacerilor,
asistenţă în materie de management pentru
înfiinţarea întreprinderilor, comerciale, servicii
de consultanţă în managementul afacerilor
pentru întreprinderi, industriale, servicii de
consultanţă în managementul afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, servicii de consultanţă
privind managementul afacerilor şi operaţiile
comerciale, servicii de consultanţă privind
administrarea hotelurilor şi managementul
hotelier, servicii de consultanţă în managementul
afacerilor,
prin
intermediul
internetului,
managementul afacerilor de programe de
rambursare pentru alte persoane, consultanţă
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost- beneficiu, servicii de consultanţă
în materie de organizare şi managementul
afacerilor, servicii de consultanţă (comercială)
privind managementul întreprinderilor din
sectorul public, servicii de consultanţă privind
managementul afacerilor în domeniul tehnologiei
informaţiilor, managementul afacerilor şi
consultanţă în materie de organizare a

întreprinderii, asistenţă şi consultaţii în legătuă
cu organizarea şi managementul afacerilor,
furnizor de servicii externalizate în domeniul
managementului relaţiilor cu clienţii, servicii
de consultanţă în materie de organizare
şi management al afacerilor, consultanţă în
managementul şi organizarea afacerilor, în
domeniul, administrării de personal, consultanţă
în managementul afacerilor în domeniul
călătoriilor în interes de serviciu, compilare
şi analiză de informaţii şi date cu privire
la managementul afacerilor, managementul
întreprinderilor industriale şi comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou,
servicii de asistenţă şi consultanţă în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, consultanţă în materie de
management al afacerilor în sectorul de
transport şi, livrări, servicii de consultanţă
în afaceri privind implementarea de sisteme
de management al calităţii, servicii prestate
de o agenţie de descoperire de talente
(managementul, afacerilor pentru artişti),
consultanţă (contabilitate) fiscală, consultanţă
fiscală (contabilitate), consultanţă în marketing,
consultanţă privind marketingul, consultanţă
în domeniul auditului, consultanţă privind
prelucrarea datelor, consultanţă privind achiziţiile
comerciale, consultanţă în afaceri, consultanţă
privind publicitatea, consultanţă în planificarea
afacerilor, consultanţă privind promovarea
comercială,
consultanţă
în
organizarea
firmelor, consultanţă privind organizarea
afacerii, consultanţă în organizarea afacerilor,
consultanţă in organizarea intreprinderilor,
consultanţă
privind
eficienţa
afacerilor,
consultanţă privind promovarea vânzărilor,
consultanţă privind publicitatea comercială,
consultanţă profesională în afaceri, consultanţă
profesională în afaceri, consultanţă privind
plasarea personalului, consultanţă privind
planificarea
carierei,
consultanţă
privind
selectarea managerilor, consultanţă profesională
în marketing, consultanţă in marketing
comercial, consultanţă în publicitate şi
marketing, consultanţă în domeniul achiziţiilor
comerciale, consultanţă privind selectarea de
personal, consultanţă privind publicitatea in
presă, servicii de consultanţă în afaceri,
consultanţă în materie de personal, consultanţă
privind comerţul in barter, servicii de consultanţă
în marketing, servicii de consultanţă privind
marketingul, consultanţă in afaceri pentru
firme, consultanţă privind vânzarea de firme,
consultanţă privind fuziunile de firme, servicii de
consultan ţă în recrutare, servicii de agenţii de
ocupare a forţei de muncă pentru personalul
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care ocupă, posturi generale administrative,
servicii de informaţii şi consultanţă pentru
carieră (cu excepţia consultanţei, educaţională
sau de formare),
servicii de promovare,
servicii de recrutare, servicii de personal,
servicii de marketing, servicii de publicitate,
servicii promoţionale comerciale, servicii de
publicitate privind serviciile financiare, servicii
de analiză comercială, servicii de publicitate
exterioară, servicii de funcţii administrative,
servicii de marketing comercial, servicii de
informaţii comerciale, servicii privind planificarea
afacerilor, servicii promoţionale de publicitate,
servicii de reprezentanţă comercială, servicii
de identitate corporativă, servicii de evaluare
comparativă servicii de promovare comercială ,
servicii de recrutare de personal, servicii de
inteligenţă competitivă, servicii de publicitate
digitală, servicii de intermediere comercială,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, furnizare de servicii publicitare,
servicii de publicitate politică, servicii de
lansare de produse, servicii de poziţionare
a mărcilor, servicii de publicitate de exterior,
servicii de plasare de personal, servicii de
gestionare a datelor, servicii de publicitate
şi marketing, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de evidenţă a personalului,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de expertiză în afaceri, servicii de consultanţă
în recrutare, servicii de agenţie de publicitate .
servicii de administrare a afacerilor, servicii de
planificare de carieră, servicii de promovare şi
publicitate, servicii publicitare şi de promovare,
servicii de cercetare privind publicitatea, servicii
de creare de mărci, servicii de informaţii
privind publicitatea, organizarea de expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale, servicii
de strategie de marcă, servicii de relaţii
cu publicul, prezentare de bunuri si servicii,
servicii de intermediere în achiziţii, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de strategie
în afaceri, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de programe de loializare, servicii
de asistenţă privind publicitatea, servicii de
analiză de piaţă, furnizare de servicii publicitare
computerizate, servicii de reclamă şi publicitate,
servicii de publicitate şi reclamă, servicii de
publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de plasare
temporară a angajaţilor, servicii de management
al riscului afacerilor, servicii de publicitare privind
recrutarea de personal, servicii de informaţii
statistice în afaceri, servicii de cercetări în
domeniul afacerilor, servicii profesionale de
recrutare a personalului - servicii de furnizare
de informaţii comerciale, servicii de publicitate

şi de promovare, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, servicii de publicitate
privind industria turismului, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, serviciile externahzare
lasistenţă 'in atacenj, servicii de evaluare a
riscurilor afacerilor, servicii de administrare
a comunităţilor online, prestarea de servicii
de piaţă inteligentă, servicii de înregistrare
de date statistice, servicii de compilare de
date statistice, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de anunţuri în
scopuri publicitare, servicii administrative privind
relocarea de personal, servicii de cercetare
în domeniul afacerilor, servicii de consultanţă
pentru orientare profesională, servicii de analiză
în managementul afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, servicii de publicitate
şi marketing online, servicii de generare de
clienţi potenţiali, servicii publicitare în materie
de prestaţii comerciale, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de consultanţă comercială privind dezvoltarea
produselor, furnizare de servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de expertize în
domeniul eficienţei comerciale, servicii de
expertize în domeniul eficienţei economice,
servicii de consultanţă privind managementul
riscurilor comerciale, servicii de consiliere în
afaceri privind francizarea, servicii de selectare
a personalului de conducere, servicii de
afaceri privind înfiinţarea de afaceri, servicii
de consultanţă privind recrutarea de personal,
servicii pentru strategia şi planul de afaceri,
servicii de consultanţă privind studiul de piaţă,
servicii de plasare a personalului de conducere,
servicii de intermediere de recrutare de personal,
servicii în domeniul inteligenţei afacerilor
(business intelligence), servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de recrutare a personalului de conducere,
servicii de consultanţă în materie de angajări,
servicii de gestionare a lanţului de aprovizionare,
servicii de cercetare şi informaţii în afaceri,
servicii de analiza si cercetare a pietei, servicii
de publicitate, promovare şi relaţii publice,
servicii de consiliere privind analiza activităţii
economice, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de marketing
promoţional folosind mijloace audiovizuale,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea resurselor umane
şi servicii de recrutare, servicii de consiliere
în materie de angajare, servicii de analiză
şi cercetare de piaţă, servicii de cercetare
şi analiză de piaţă, servicii de specialitate
privind eficienţa în afaceri, servicii de consultanţă
economică pentru transformare digitală, servicii
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de cercetare şi consultanţă în domeniul
afacerilor, servicii de management de personal
angajat în publicitate, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării
de, produse şi prestării de servicii, servicii
de creare de mărci (publicitate şi promovare),
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de consultanţă în afaceri
privind performanţele întreprinderilor, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
cercetare şi informatii în domeniul afacerilor,
servicii de potrivire a un ac e munca,
servicii de consiliere privind organizarea şi
administrarea afacerilor, servicii de cercetare de
piaţă privind fidelizarea clienţilor \9 servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
reţelelor digitale, servicii privind constituirea de
reţele pentru imbunătăţirea carierelor, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, servicii de informare cu privire la aspecte
comerciale, marketing de produse şi servicii
pentru alte persoane, administrare de afaceri
ptmtru furnizorii 08 servicii independelw, servicii
de expertiz&lt, l în materie de eficienţa afacerilor,
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de asistenţă administrativă
şi prelucrare de date, servicii de recrutare şi
plasare a forţei de muncă, servicii de căutare
şi angajare de personal de conducere, servicii
de informaţii privind oportunităţile profesionale
şi de carieră, servicii de căutare şi selectare
de personal de conducere, servicii de analiză
şi raportare statisti că in scopuri comerciale,
servicii de consultanţă şi con sili ere referitoare la
administrarea personalului, servicii de cercetare
cu privire la pubhcitate şi marketing, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
analiză comercială, servicii de informare şi
cercetare de piaţă, consiliere pe probleme de
recrutare în domeniul serviciilor fina nciare,
servicii de consultanţă (comerciala) privind
managementul intreprinderilor din sectorul
public, furnizare de servicii de consiliere în
domeniul afacerilor privind francizarea, servicii
de consultanţă privind managementul afacerilor
în domeniul tehnologiei informaţiilor, servicii
de informaţii computerizale cu privire la
evaluarea oportunităţilor de, afaceri, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe, internet, servicii de
consultanţă şi consiliere referitoare la plasarea
forţei de muncă, servicii de publicitate şi de

marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicli de consultanţă comercială privind
stabilirea salariilor şi a schemei personajului
prin evaluarea posturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea sensi bilizării publicului cu
privire la, problemele şi iniţiativele de mediu,
promovare de produse şi servicii ale terţilor
prin intermediul anunţurilor, publicitare pe pagini
de internet, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potenţi ali lor investitori,
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, administrare de programe de fidelizare
a clienţilor, gestionare de programe de stimulare
şi fidelizare, administrare de programe cu premii
de fidelitate, administrare de programe de
schimburi culturale şi educative, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, organizare şi administrare de
programe de fidelitate pentru clienţi, realizare
de programe de acordare a stimulentelor
pentru angajaţi, organizare şi gestionare de
programe de stimulare şi fidelizare comerciale,
administrare a programelor de stimulare şi de
fidelizare a clienţilor, gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promoţionale
pentru clienţi, organizare de programe de
fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale,
promoţionale sau publicitare, managementul
proiectelor de afaceri, managementul proiectelor
de afaceri (pentru terţi), elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, dezvoltare de strategii
şi concepte de marketing, consultanţă de
rectutarea de personal, consultanţă privind
planificarea in afaceri, consultanţă in materie de
afaceri, consultanţă privind relaţiile cu publicul
consultanţă in afaceri privind publicitatea,
consultanţă pentru afaceri privind publicitatea,
consultanţă in materie de angajări, consultanţă
şi informaţii privind contabilitatea, consultanţă
profesională privind administrarea personalului,
consultanţa in gestiune de personal, consultanţă
in domeniul resurse umane, consultanţă in
domeniul contabilităţii fiscale, consultanţă pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanţă
privind cercetarea in afaceri, consultanţă
in domeniul cercetării pieţei, servicii de
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
cu privire la contabilitate, consultanţă privind
achiziţiile in domeniul comercial, asistenţă şi
consultanţă privind organizarea comercială,
consultanţă privind organizarea şi funcţionarea
afacerilor, servicii de consultanţă privind
gestiunea comercială, consultanţă privind

548

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

gestiunea documentelor de afaceri, consultanţă
in afaceri privind marketingul strategic,
consultanţă in domeniul recrutării de avocaţi,
servicii de consultanţă privind planificarea
afacerilor, servicii de consultanţă privind
planificarea comercială, servicii de consultanţă in
administrarea afacerilor, consultanţă comercială
in materie de fuziuni, consultanţă in domeniul
recrutării de personal, servicii de consultanţă
privind plasarea personalului, servicii de
consultanţă privind identitatea corporativă,
consultanţă in afaceri pentru persoane
particulare, servicii de consultanţă privind
relaţiile publice, servicii de consultanţă privind
organizarea afacerilor, servicii de consultanţă
privind activităţile promoţionale, servicii de
consultanţă privind structura companiilor, servicii
de consultanţă privind structura firmelor,
servicii de consultanţă pentru conducerea
afacerilor, servicii de consultanţă privind
comerţul intemaţional, consultanţă privind
pregătirea statisticilor de afaceri, consultanţă
privind constituirea şi derularea afacerilor,
servicii de consultanţă in contabilitatea
comercială, consultanţă privind organizarea
şi economia intreprinderii, consultanţă in
resurse umane pentru întreprinderi, servicii
de consultanţă privind strategiile comerciale,
consultanţă in domeniul strategiilor de afaceri,
consultanţă comercială privind administrarea
tehnologiilor informaţionale, consultanţă pentru
probleme legate de personal, consultanţă
privind comercializarea de produse chimice,
consultanţă in domeniul analizei activităţii
economice, consultanţă privind plasarea forţei
de muncă, consultanţă in materie de
marketing direct, servicii de consultanţă
pentru orientare profesională, servicii de
consultanţă in legătură cu achiziţiile, servicii de
consultanţă in achiziţii de intreprinderi, asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, servicii de consultanţă comercială
privind dezvoltarea produselor, consultanţă in
domeniul afacerilor privind finanţarea dezvoltării,
servicii de consultanţă in afaceri privind
marketingul, consultanţă profesională cu privire
la administrarea afacerilor, consultanţă in
materie de fuziuni de întreprinderi, consultanţă
pentru intreprinderi in materie de fuziuni,
servicii de consultanţă privind prelucrarea de
date, consultanţă in materie de recrutare
a angajaţilor, servicii de consultanţă privind
recrutarea de personal, servicii de consultanţă
privind studiul de piaţă de servicii de consultanţă
comercială in sectorul agricol, consultanta
privind conducerea aracerllor pentru intreprlnden
comerciale, servicii de consultanţă în afaceri

privind producţia \, servicii de consultanţă privind
promovarea de vânzări a, asistenţă, consiliere
şi consultanţă privind planificarea comercială,
asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind
organizarea comercială, consultanţă în domeniul
afacerilor privind reorganizarea financiară,
servici i de consultanţă în materie de angajări,
consultanţă în materie de eficienţă a afacerilor,
consultanţă in materie de rapoarte de piaţă,
consultanţă cu privire la căutarea de sponsori,
servicii de consultanţă (comercială) privind
exploatarea invcnţiilor, servicii de consultanţă
în afaceri privind insolvabilitatea, servicii de
consultanţă în domeniul marketingului afiliat,
consultanţă în materie de relocalizare a firmelor,
consultanţă cu privire la evaluări ale afacerilor,
servicii de consultanţă comercială privind
utilizarea calculatoarelor, servicii de consultanţă
economică pentru transformare digitală, servicii
de cercetare şi consultanţă în domeniul
afacerilor, consultanţă privind organizarea şi
gestiunea unei întreprinderi comerciale, servicii
de consultanţă (comercială) privind operaţiunile
de franciză, consultanţă privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, servicii
de consultanţă în domeniul segmentărilor
de piaţă, consultanţă privind operaţiunile
comerciale ale cluburilor de fitness, servicii
de consultanţă în afaceri privind performanţele
întreprinderilor, servicii de consultanţă privind
prelucrarea electronică a datelor, servicii de
consultanţă în afaceri privind prelucrarea
datelor, consultanţă privind organizarea de
campanii promoţionale în afaceri, informare
şi consultanţă cu privire la comerţul exterior,
consultanţă privind operaţiunile comerciale
ale cluburilor de sănătate, servicii de
consultanţă (comercială) privind deschiderea
de francize, consultanţă profesională cu privire
la deschiderea unei afaceri, consultanţă cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă privind
administrarea call center-urilor, consiliere şi
consultanţă în afaceri referitoare la francizare,
consultanţă organizaţională pentru programe
de loialitate pentru clienţi, consultanţă în
domeniul demografic în scopuri de marketing,
consultanţă în planificarea afacerilor şi în
continuitatea afacerilor, consultanţă referitoare la
servicii de publicitate şi promovare, consultanţă
privind conducerea întreprinderilor în sistem de
franciză, consultanţă profesională, investigaţii
sau informaţii în domeniul afacerilor, servicii de
consultanţă privind comenzile de articole de
papetărie, consultanţă privind calculul de cost al
comenzilor de vânzare, consultanţă în domeniul
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recrutării de asistenţi în domeniul juridic, servicii
de consultanţă şi asistenţă în domeniul strategiei
comerciale, consultanţă pentru întreprinderi în
materie de gestionare a marketingului, servicii
de consultanţă comercială privind deschiderea
unei reprezentanţe auto, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanţă
comercială în materie de lichidări comerciale,
servicii de consultanţă comercială cu privire la
alegerea calculatoarelor, consultanţă în afaceri,
în domeniul transportului şi a livrărilor, servicii
de consultanţă şi informare cu privire la
contabilitate, servicii de consultanţă şi consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanţă în domeniul elaborării de
concepte publicitare, servicii de consultanţă
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, servicii de consultanţă comercială
cu privire la administrarea de restaurante, servicii
de consultanţă comercială cu privire la fabricarea
de produse, servicii de consultanţă pentru
pregătirea şi realizarea de tranzacţii comerciale,
consultanţă în administrarea afacerilor cu
privire la aspecte legate producţie, servicii de
consultanţă fiscală şi asistenţă la întocmirea
declaraţiilor fiscale, servicii de consiliere şi
consultanţă privind plasarea forţei de muncă,
servicii de consultant,ă referitoare la achizitii
de bunuri si servicii, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
publicităţii, servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru publicitate, marketing şi promovare,
servicii de consultanţă în legătură cu reclame,
publicitate şi marketing, servicii de consultanţă
comercială privind stabilirea salariilor şi a
schemei personalului, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele
unor firme , servicii de consultanţă privind
achiziţionarea de produse în numele unor terţi,
servicii de publicitate şi promovare, precum şi
servicii de consultanţă aferente, . servicii de
consultanţă şi consiliere referitoare la plasarea
forţei de muncă, servicii de consiliere şi
consultanţă privind achiziţionarea de produse
pentru terţi, asistenţă şi consultanţă în materie
de administrare şi organizare a afacerilor,
consultanţă cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relaţiilor publice, servicii de
consiliere şi consultanţă referitoare la agenţii de
import-export, servicii de consultanţă în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere,
de fonduri, servicii de consultanţă în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere: de
fonduri, servicii de consultanţă în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de

fonduri, consultanţă în administrarea afacerilor,
in domeniul dezvoltării directorilor şi personalului
de conducere, consultanţă în materie de
ocupare a forţei de muncă şi administrarea
de, personal, servicii de consultanţă comercială
cu privire la administrarea barurilor în care
se servesc sandviciuri, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
servicii de consultanţă în afaceri privind
deschiderea unei reprezentanţe auto în sistem
de franciză, servicii de consultanţă comercială
privind stabilirea salariilor şi a schemei,
personalului prin evaluarea posturilor, servicii de
consultanţă comercială cu privire la deschiderea
de baruri în care se servesc sandviciuri, servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ şi de instruire), servicii
de intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzării de produse şi prestării de
servicii, servicii de consultanţă în materie de
angajare de forţă de muncă privind personalul
care prelucrează date, servicii de plasare pentru
stagii de formare profesională.
41. Furnizare
de
formare
profesională,
servicii de formare profesională, formare
profesională în domeniul mecanicii, coordonare
de cursuri de formare profesională, formare
profesională cu privire la autoapărare, formare
profesională referitoare la siguranţa personală,
formare profesională pentru ocupaţia de
magician, servicii de educaţie şi formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
profesională,
furnizare de instalaţii pentru
formarea profesională, formare profesională cu
privire la primul ajutor, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formare profesională cu privire la siguranţa
domestică, servicii de formare profesională în
domeniul medical, organizare de conferinţe
referitoare la formarea profesională, formare
profesională cu privire la protecţia proprietăţii
personale, formare profesională cu privire
la evitarea problemelor asociate drogurilor,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare, profesională, organizare
de cursuri de formare profesională cu privire
la calculatoare, formare continuă, formare
complementară, formarea profesorilor, cursuri
de formare, furnizare de formare în vânzări,
servicii oferite de ateliere de formare, formare în
calculatoare, formare în afaceri, formare practica
(demonstratie), coaching personal (formare),
formarea echipelor (educaţie),
formarea
personalului financiar, formare în domeniul
publicităţii, formare în domeniul electronicii,
formare în domeniul designului, formare în
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domeniul managementului, organizare de,
cursuri de formare avansată, furnizare de cursuri
de formare, servicii de formare pentru bone,
formare în dresaj de animale, formare în
domeniul relaţiilor publice, formare în domeniul
manevrării alimentelor, servicii de formare de
personal, servicii de formare în management,
formare în domeniul tehnologiei comunicaţiilor,
organizare de cursuri de formare, formare în
domeniul aptitudinilor profesionale, organizare
de sesiuni de formare, consultanţă în materie
de formare, servicii de formare în domeniul
fitnessului, servicii de formare pentru asistente
medicale, degustare vinuri (servicii de formare
în), furnizare de cursuri de formare continuă,
servicii de formare în domeniul calculatoarelor,
furnizare de cursuri de formare continuă,
furnizare de seminare online de formare, formare
pentru şoferi de vehicule comerciale, formare
în domeniul gestionării proprietăţilor imobiliare,
servicii ale unei academii de formare, servicii
de formare în domeniul designului, servicii de
formare în materie de pilotaj, servicii de formare
în domeniul utilizării calculatoarelor, servicii de
formare pentru tehnicieni în cinematografie,
organizare de seminarii în materie de formare,
servicii de formare în materie de logistică,
servicii de formare în domeniul ingineriei
electrice, servicii de formare pentru ingineri
de sunet, realizare şi coordonare de cursuri
de formare, organizare şi coordonare de
seminare de formare, formare privind sănătatea
şi starea de bine, formare în domeniul întreţinerii
procesoarelor de text, servicii de formare cu
privire la elocuţiune, învăţământ şi formare în
domeniul ingineriei auto, servicii de formare
cu privire la exprimarea vocală, servicii
de
formare în domeniul comunicaţiilor de date,
servicii de formare în materie de medicină
ortopedică, servicii de formare cu privire la
activităţi subacvatice, realizare de cursuri de
formare continuă în medicină, educaţie şi
formare în domeniul muzicii şi divertismentului,
servicii de formare cu privire la discursul
oral, servicii educaţionale furnizate de instituţii
pentru formare continuă, servicii de formare cu
privire la întreţinerea calculatoarelor, servicii de
consultanţă cu privire la formarea angajaţilor,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator, servicii de formare
cu privire la repararea de calculatoare, servicii
de formare cu privire la repararea de vehicule,
servicii de formare cu privire la acordarea
primului ajutor, servicii de formare cu privire la
comercializarea de vehicule, servicii de formare
cu privire la instalarea de calculatoare, servicii de

formare cu privire la curăţenia în spitale, servicii
de formare cu privire la curăţenia în restaurante,
servicii de formare cu privire la curăţenia în
fabrici, servicii de formare în domeniul fabricării
asistate de calculator, servicii de formare cu
privire la curatarea in în birouri, servicii de
formare cu privire la curatenia in hoteluri
(instruire), servicii de formare in domeniul
utilizării software-lui de calculator, consultanţă
legată de formarea în materie de competenţe
profesionale, servicii de formare în domeniul
proiectării tehnice asistate de calculator,
furnizare de formare prestată intr-o reţea globală
de calculatoare, organizare de cursuri de
formare online cu privire la alimentaţie, servicii
de consultanţă referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, formare pentru cosmeticieni
de animale referitoare la îngrijirea estetică a,
animalelor, organizare de cursuri de formare cu
privire la diete prin internet, producţie de casete
video folosite pentru formarea educaţională în
cadrul, intreprinderilor, organizare de sesiuni
de formare online cu privire la menţinerea
condiţiei fizice, servicii de formare cu privire la
ştiinţa analizei cauzelor primare prin hipnoză,
servicii de formare cu privire la repararea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreţinerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la folosirea
sistemelor de inginerie asistate de, calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
producţie de casete video folosite în cadrul
întreprinderilor pentru formarea, educaţională
privind managementul, servicii de formare
cu privire la terapia de analiză a cauzelor
primare prin, hipnoză, furnizare de formare
profesională , servicii de formare profesională,
formare profesională in domeniul mecanicii,
coordonare de cursuri de formare profesională,
formare profesională cu privire la autoapărare,
formare profesională referitoare la siguranţa
personală, formare profesională pentru ocupaţia
de magician, servicii de educaţie şi formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
profesională,
furnizare de instalaţii pentru
formarea profesională, formare profesională cu
privire la primul ajutor, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formare profesională cu privire la siguranţa
domestică, servicii de formare profesională în
domeniul medical, organizare de conferinţe
referitoare la formarea profesională, formare
profesională cu privire la protecţia proprietăţii
personale, formare profesională cu privire
la evitarea problemelor asociate drogurilor,
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elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare, profesională, organizare
de cursuri de formare profesională cu privire
la calculatoare, formare continua (instruirea),
formare complementară, formarea profesorilor,
cursuri de formare, furnizare de formare, formare
în vânzări, ateliere de formare (instruire), formare
in calculatoare, formare în afaceri, formare
practică (demonstraţie), coaching personal
(formare), formarea echipelor (educaţie),
formarea personalului financiar, formare în
domeniul publicităţii, formare în domeniul
electronicii, formare în domeniul designului,
formare în domeniul managementului, cursuri
de formare avansată, furnizare de cursuri de
formare, servicii de formare pentru bone, formare
în dresaj de animale, formare în domeniul
relaţiilor publice, formare în domeniul manevrării
alimentelor, servicii de formare de personal,
servicii de formare în management, formare în
domeniul tehnologiei comunicaţiilor, organizare
de cursuri de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, organizare de sesiuni
de formare, consultanţă in materie de formare,
servicii de formare în domeniul fitnessului,
servicii de formare pentru asistente medicale,
degustare vinuri (servicii de formare în), furnizare
de cursuri de formare continuă, servicii de
formare în domeniul calculatoarelor, furnizare
de cursuri de formare continuă, furnizare de
seminare online de formare, formare pentru
şoferi de vehicule comerciale, formare în
domeniul gestionării proprietăţilor imobiliare,
servicii ale unei academii de formare, servicii
de formare în domeniul designului, servicii de
formare în materie de pilotaj, servicii de formare
în domeniul utilizării calculatoarelor, servicii de
formare pentru tehnicieni în cinematografie,
organizare de seminarii în materie de formare,
servicii de formare în materie de logistică,
servicii de formare în domeniul ingineriei
electrice, servicii de formare pentru ingineri
de sunet, realizare şi coordonare de cursuri
de formare, organizare şi coordonare de
seminare de formare, formare privind sănătatea
şi starea de bine, formare în domeniul întreţinerii
procesoarelor de text, servicii de formare cu
privire la elocuţiune, învăţământ şi formare în
domeniul ingineriei auto, servicii de formare
cu privire la exprimarea vocală, servicii de
formare în domeniul comunicaţiilor de date,
servicii de formare în materie de medicină
ortopedică, servicii de formare cu privire la
activităţi subacvatice, realizare de cursuri de
formare continuă în medicină, educaţie şi
formare în domeniul muzicii şi divertismentului,
servicii de formare cu privire la discursul

oral, servicii educaţionale furnizate de instituţii
pentru formare continuă, servicii de formare cu
privire la întreţinerea calculatoarelor, servicii de
consultanţă cu privire la formarea angajaţilor,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator, servicii de formare
cu privire la repararea de calculatoare, servicii
de formare cu privire la repararea de vehicule,
servicii de formare cu privire la acordarea
primului ajutor, servicii de formare cu privire la
comercializarea de vehicule, servicii de formare
cu privire la instalarea de calculatoare, servicii
de formare cu privire la curăţenia în spitale,
servicii de formare cu privire la curăţenia în
restaurante, servicii de formare cu privire la
curăţenia în fabrici, servicii de formare în
domeniul fabricării asistate de calculator, servicii
de formare cu privire la curăţenia în birouri,
servicii de formare cu privire la curăţenia în
hoteluri, servicii de formare în domeniul utilizării
software-lui de calculator, consultanţă legată de
formarea în materie de competenţe profesionale,
servicii de formare în domeniul proiectării
tehnice asistate de calculator, furnizare de
formare prestată într-o reţea globală de
calculatoare, organizare de cursuri de formare
online cu privire la alimentaţie, servicii de
consultanţă referitoare la elaborarea de cursuri
de formare, formare pentru cosmeticieni de
animale referitoare la îngrijirea estetică a,
animalelor, organizare de cursuri de formare cu
privire la diete prin internet, producţie de casete
video folosite pentru formarea educaţională în
cadrul, întreprinderilor, organizare de sesiuni
de formare online cu privire la menţinerea
condi ţiei fizice, servicii de formare cu
privire la ştiinţa analizei cauzelor primare prin
hipnoză,
servicii de formare cu privire la
repararea sistemelor de testare controlate de
calculator, servicii de formare cu privire la
întreţinerea sistemelor de testare controlate
de calculator, servicii de formare cu privire
la folosirea sistemelor de inginerie asistate
de, calculator, servicii de formare cu privire
la instalarea sistemelor de testare controlate
de calculator, producţie de casete video
folosite în cadrul întreprinderilor pentru formarea,
educaţională privind managementul, servicii de
formare cu privire la terapia de analiză a
cauzelor primare prin hipnoză, cursuri lingvistice,
furnizarea de cursuri postuniversitare, cursuri
prin corespondenţă, furnizare de cursuri de
cosmetică, organizare de cursuri, coordonare de
cursuri, cursuri de limbi străine, cursuri pentru
îngrijirea corporală, cursuri postuniversitare în
management, furnizare de cursuri educaţionale,
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cursuri de nutriţie (nemedicale), cursuri de
dezvoltare personală, furnizare de cursuri de
instruire scrise, furnizare de cursuri de pregatire
sportiva, furnizare de cursuri de pregătire, oferte
de cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
instruire, cursuri în cadrul taberelor educative,
cursuri în tehnici de înfrumuseţare, cursuri
educaţionale referitoare la automatizare, cursuri
de pregătire în medicină, cursuri educative
în domeniul finanţelor, coordonare de cursuri
prin corespondenţă, furnizare de cursuri de
grădinărit, prin corespondenţă, furnizare de
cursuri de alfabetizare, organizare de cursuri
de instruire, organizare de cursuri de nutriţie,
coordonare de cursuri de instruire, cursuri
de instruire privind sănătatea, organizare şi
coordonare de cursuri, cursuri şcolare legate
de sprijinul educaţional, cursuri de pregătire
în industria turistică, cursuri de pregătire în
industria turismului, organizare de cursuri de
limbi străine, cursuri în arta meşteşugărească,
prin corespondenţă, cursuri de pregătire
în domeniul managementului, cursuri de
pregătire în domeniul finanţelor, cursuri de
motricitate pentru copii preşcolari, cursuri pentru
dezvoltarea abilităţilor de consultanţă, cursuri
prin corespondenţă (învăţământ la distanţă),
cursuri de pregătire în domeniul asigurărilor,
cursuri de pregătire în domeniul contabilităţii,
cursuri de pregătire în domeniul ingineriei,
cursuri de pregătire în domeniul bancar, cursuri
de pregătire în domeniul ştiinţei, cursuri de
instruire în tabere educative, cursuri de pregătire
în activităţi sportive, cursuri de pregătire în
domeniul designului, organizare şi coordonare
de cursuri educaţionale, furnizare de cursuri
de instruire online, organizare de cursuri de
educaţie fizică, cursuri în domeniul investiţiilor,
prin corespondenţă, punere la dispoziţie de
cursuri de instruire, organizarea de cursuri
de instruire pentru turişti,
furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri, furnizare de
cursuri de instruire pentru tineri, furnizare de
cursuri de evaluare a abilităţilor, cursuri prin
corespondenţă referitoare la îngrijirea casei,
furnizare de cursuri educaţionale referitoare
la telecomunicaţii, cursuri de instruire privind
pierderea în greutate, coordonare de cursuri
referitoare la administrarea afacerilor, organizare
de cursuri despre controlul greutaţii corporale,
organizare de cursuri despre scăderea greutăţi
i corporale, cursuri, antrenament şi instruire
în domeniul sportului, cursuri de pregătire în
materie de legislaţie, cursuri postuniversitare
în materie de tehnologie inginerească, cursuri
de sprijin pentru învăţarea limbilor străine,
cursuri în domeniul investiţiilor
personale,

prin corespondenţă, furnizare de cursuri de
pregătire privind gimnastica, furnizare de cursuri
educative referitoare la dietă, cursuri de
instruire în software de calculator, furnizare
de cursuri educaţionale în domeniul electronic,
cursuri de instruire privind menţinerea formei
fizice, servicii educative de tipul cursurilor
prin corespondenţă, servicii educaţionale pentru
furnizarea de cursuri de instruire, organizare
de cursuri prin metode de învăţare programată,
cursuri de pregătire în domeniul proiectării de
motoare, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de cursuri de
pregătire în domeniul afacerilor, furnlzare de
cursuri de pregatire in domeniul informaticii,
furnizarea de cursuri de instruire asistate de
calculator, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la canotaj, cursuri
de pregătire în domeniul cercetării şi dezvoltării,
organizare de cursuri de instruire legate de sport,
organizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, predare de lecţii muzicale
prin cursuri prin corespondenţă, furnizare de
şcoli şi cursuri de limbi străine, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul finanţelor,
organizare de cursuri prin metode de educaţie
deschisă, furnizare de cursuri educaţionale în
materie de informatică, cursuri de introspecţie
şi cunoaştere de sine (instruire), coordonare
de cursuri de instruire în domeniul ştiinţei,
cursuri de pregătire în domeniul asistenţei către
clienţi, coordonare de cursuri cu privire la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul ingineriei, pregătire
de cursuri şi examene în scop educaţional,
elaborare de cursuri de instruire şi de examene,
coordonare de cursuri de întreţinere a condiţiei
fizice, furnizare de cursuri educative referitoare
la sectorul călătoriilor, cursuri de instruire în
elaborarea bazelor de date, transfer şi cunoştinţe
şi know-how economic (cursuri), elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, servicii educaţionale de furnizare a
cursurilor de educaţie, servicii de consultanţă în
domeniul cursurilor de instruire, cursuri avansate
de conducere auto pentru conducătorii de
automobile, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul managementului general, coordonare
de cursuri de pregătire în materie de afaceri,
organizare de ateliere profesionale şi cursuri de
pregătire profesională, organizare de cursuri prin
metode de învăţare la distanţă, servicii educative
sub formă de cursuri la nivel academic,
cursuri de pregătire cu privire la hardware de
calculator, organizare de cursuri de pregătire în
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institute de învăţământ, furnizare de cursuri de
educaţie continuă în domeniul juridic, furnizare
de cursuri de instruire privind conştiinţa de
sine, coordonare de cursuri de pregătire în
domeniul managementului afacerilor, furnizare
de cursuri de pregătire în domeniul limbilor
străine, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la drumeţii montane, organizare si
coordonare de cursuri de zi pentru adulti,
furnizare de cursuri de instruire la nivel de
liceu, fumizare de cursuri de instruire la
nivel de colegiu, cursuri de reactualizare a
cunoştinţelor pentru examenele de stat, furnizare
de cursuri de educaţie continuă in domeniul
stomatologic, transfer de cunoştinţe şi know-how
in afaceri (cursuri), elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
furnizare de cursuri de pregătire referitoare la
turismul cu rulotă, educaţie in domeniul artei
prin intermediul cursurilor prin corespondenţă,
furnizare de cursuri de educaţie continua
in domeniul asistentei medicale, cursuri in
cadrul taberelor educative referitoare la tragerea
cu arcul, cursuri de sprijin pentru persoane
cu dificultăţi de exprimare orală, servicii ale
centrelor educative privind furnizarea de cursuri
de instruire, organizare de currsuri cu privire la
pregătirea in domeniul administrativ, organizare
şi coordonare de cursuri educative in domeniul
industriei turismului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la gestiunea timpului personal,
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul in afaceri, furnizare de
cursuri de instruire cu privire la managementul
tehnologiei, informaţiilor, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri in vederea pregătirii pentru
carieră, furnizarea de echipamente şi de cursuri
de pregătire in domeniul exerciţiilor, fizice,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă,
la nivel de învăţământ secundar, coordonare
de cursuri de învăţământ la distanţă, la nivel
de învăţământ primar, servicii de certificare
in educaţie şi anume furnizare de cursuri şi
examinare, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri in vederea pregătirii în profesia,
aleasă, cursuri de instruire în planificarea
stra tegică in domeniul publicităţii, promovării
marketingului şi managementului, servicii de
certificare în educare şi anume furnizare de
cursuri şi examinare pedagogică, coordonare de
cursuri de instruire, de educaţie şi de pregătire
pentru tineri si adulţi, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru incadrare in campul muncii.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08500

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

25/11/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(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.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

conductele de apă, filtre pentru bazine cu apă,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre pentru dispozitive de
alimentare cu apă, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, instalații pentru purificarea
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate și mașini pentru purificarea apei, filtre de
apă, filtre de apă pentru robinet de uz casnic.

M 2021 08501

25/11/2021
UN PRODUS PENTRU O
VIAȚĂ MINUNATĂ S.R.L., STR.
MURESULUI NR. 75A, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
050726, CONSTANȚA, ROMANIA

LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08502

25/11/2021
ARKADA STEEL MAP SRL,
HALCHIU, DN13, JUDEȚ BRAȘOV,
BRAȘOV, 547266, BRAȘOV,
ROMANIA

AQUABLISS pure water
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12; 26.11.13
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Aparate pentru producerea băuturilor
carbogazoase (electrice).
11. Aparate pentru filtrarea apei, membrane
pentru filtrarea apei, aparate de filtrare a apei,
instalații de filtrare a apei, unități de filtrare a
apei, filtre grosiere pentru filtrarea apei, filtre
electrostatice pentru filtrarea apei, aparate de
filtrare a apei potabile, aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic, aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), unități de filtrare a
apei de uz casnic, aparate de filtrare pentru
instalațiile de alimentare cu apă, unități de
filtrare cu cartușe (echipament pentru tratarea
apei), filtre pentru apa potabilă, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate de tratare a apei
pentru dedurizarea apei, aparate și instalații
pentru dedurizarea apei, dispozitive și instalații
pentru dedurizarea apei, ionizatoare de apă,
aparate de ionizare pentru tratarea apei, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
filtre pentru tratarea apei, filtre pentru aparate
sanitare, filtre pentru purificarea apei, filtre pentru

ARKADA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.01;
26.11.02
(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#B30000), portocaliu (HEX #ff8700)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Acoperiri metalice, acoperișuri metalice, țigle
metalice de acoperișuri, țigle metalice pentru
acoperișuri, panouri metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice pentru garduri, panouri
metalice, panouri frontale metalice, garduri și
panouri metalice, panouri metalice de perete,
panouri metalice de placare, țigle metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, table metalice
pentru acoperișuri, table pentru acoperișuri
metalice, învelitori metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice izolante pentru construcții,
dolii metalice (construcții), dolii metalice pentru
acoperișuri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08503

25/11/2021
IFIGENIA IMPEX SRL, BLD.
POLIGRAFIEI NR.1B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 12381, ROMANIA

ministorage.ro
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de imobile, administrare
de proprietăți imobiliare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08504

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

25/11/2021
VANELLI SRL, STR. IAŞITG.FRUMOS, KM 10, JUD.
IAȘI, COMUNA LEȚCANI, IAȘI,
ROMANIA

pentru
spălarea
animalelor
5. Produse
(insecticide), preparate antiparazitare, zgărzi
antiparazitare pentru animale, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice
pentru scopuri veterinare, preparate chimicofarmaceutice, preparate pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), extracte din plante
pentru scopuri medicale, repelent pentru
insecte, repelent pentru insecte pe bază
de tămâie, şampoane insecticid pentru
animale, soluţii veterinare insecticide pentru
spălat, insecticide, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
şampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, medicamente de uz veterinar,
alifii pentru scopuri farmaceutice, paraziticide,
şampoane cu pediculicid, produse farmaceutice,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
tincturi pentru scopuri medicale, preparate
pentru
distrugerea
paraziţilor,
preparate
veterinare.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online, servicii de
informare a consumatorilor.
───────

(540)

Antipoux
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
Culori revendicate:rosu deschis, rosu
inchis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(210)
(151)
(732)

M 2021 08506

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

25/11/2021
CROPMARKET SRL, STR.
PRINCIPALA, NR. 134, JUD.
GIURGIU, COLIBASI, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

CROPMARKET
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
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și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de agenții import și export, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii 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
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08507

25/11/2021
ATTILA BENE, STR. CURTEA 23,
NR. 1, JUD. COVASNA, TARGU
SECUIESC, 525400, COVASNA,
ROMANIA

SHAKESPEARE
coffee & poetry
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 26.01.01
(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
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08510

26/11/2021
DONALAM SRL, STR.
PRELUNGIREA BUCUREȘTI NR.
162, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

HYBORN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare/ plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal antifrecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice/ uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare/benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârma ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coșuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize
metalice, neluminoase, nicovale de banc,
grinzi metalice/traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, clopote pentru animale, clopote,
dispozitive metalice de fixare a curelelor,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
beriliu (glucin)/glucin (beriliu), instalații metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, ață metalică de
legare pentru uz agricol, legături metalice,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
blumuri (metalurgie), bolțuri metalice, bolțuri,
plate, capace metalice pentru sticle, dopuri
metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobile, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare/monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcții din metal, panouri de construcții
din metal, construcții, transportabile, din metal,
construcții din metal, cripte metalice funerare,

busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuști metalice pentru
animale sălbatice, ferestre batante din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporți metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, oțel turnat, fontă de oțel,în
formă brută sau semiprelucrată, lanțuri pentru
vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)/hafniu
(celțiu), materiale metalo-ceramice, lanțuri
metalice, contrașine metalice pentru căile ferate/
șine de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice/
containere metalice, cuști metalice pentru găini,
forme metalice pentru răsucire (turnătorie),
capace metalice pentru coșul de fum, tuburi
metalice pentru coșul de fum, canale metalice
pentru coșul de fum, coșuri de fum metalice,
fier cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârma de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice/arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal/rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece și lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încalzire centralizată/țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată/conducte și

558

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi /șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte/plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie/
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice/gratii

metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată,
bolțuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje,
magneziu, mangan, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, catarge metalice, plăci
memoriale din metal/plăcuțe memoriale din
metal, metale sub formă de pudră, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru imprimante
3D, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuțe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
țevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcții,
pini (feronerie), mufe din metal pentru țevi,
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,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, schimbătoare de cale ferată/
macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal/tăblițe

559

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice/stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri /pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă din oțel/armătură de oțel, sârmă din
oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din
oțel/tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uși pliante din metal, grilaje
de metal pentru șemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea
încărcăturilor/curele
metalice
pentru manipularea încărcăturilor, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături

de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine metalice/
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie/ robinete cu cep 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, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, tablă de cositor, fier titan/ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice/tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de captușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfașurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metallic.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
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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 indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermedierea afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă

prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plată per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
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servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea
de
calculatoare,
programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în
securitatea
informatică,
proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât

conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți
de indexuri de informații bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legatură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma de serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
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de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calitații,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, cercetare în domeniul protecției
mediului, furnizarea de informații știintifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, cercetare științifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software de serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea softwareului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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26/11/2021
DONALAM SRL, STR.
PRELUNGIREA BUCUREȘTI NR.
162, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

NEUTREEL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare/ plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal antifrecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice/ uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare/benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârma ghimpată, cercuri

metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coșuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize
metalice, neluminoase, nicovale de banc,
grinzi metalice/traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, clopote pentru animale, clopote,
dispozitive metalice de fixare a curelelor,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
beriliu (glucin)/glucin (beriliu), instalații metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, ață metalică de
legare pentru uz agricol, legături metalice,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
blumuri (metalurgie), bolțuri metalice, bolțuri,
plate, capace metalice pentru sticle, dopuri
metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobile, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare/monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcții din metal, panouri de construcții
din metal, construcții, transportabile, din metal,
construcții din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuști metalice pentru
animale sălbatice, ferestre batante din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporți metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, oțel turnat, fontă de oțel,în
formă brută sau semiprelucrată, lanțuri pentru
vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)/hafniu
(celțiu), materiale metalo-ceramice, lanțuri
metalice, contrașine metalice pentru căile ferate/
șine de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice/
containere metalice, cuști metalice pentru găini,
forme metalice pentru răsucire (turnătorie),
capace metalice pentru coșul de fum, tuburi
metalice pentru coșul de fum, canale metalice
pentru coșul de fum, coșuri de fum metalice,
fier cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în
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formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârma de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice/arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal/rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece și lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încalzire centralizată/țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată/conducte și
țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi /șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,

grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte/plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie/
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice/gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată,
bolțuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje,
magneziu, mangan, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, catarge metalice, plăci
memoriale din metal/plăcuțe memoriale din
metal, metale sub formă de pudră, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru imprimante
3D, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuțe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice/
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plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
țevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcții,
pini (feronerie), mufe din metal pentru țevi,
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,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, schimbătoare de cale ferată/
macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal/tăblițe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,

palplanșe metalice/stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri /pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă din oțel/armătură de oțel, sârmă din
oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din
oțel/tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uși pliante din metal, grilaje
de metal pentru șemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea
încărcăturilor/curele
metalice
pentru manipularea încărcăturilor, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine metalice/
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie/ robinete cu cep 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, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, tablă de cositor, fier titan/ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice/tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
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de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de captușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfașurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
35. 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 indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermedierea afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
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tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plată per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,

optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea
de
calculatoare,
programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în
securitatea
informatică,
proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți
de indexuri de informații bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legatură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
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topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma de serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calitații,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, cercetare în domeniul protecției
mediului, furnizarea de informații știintifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, cercetare științifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software de serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea softwareului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,

închirierea serverelor web,
proiectarea site-urilor web.

consultanță

în

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08512

26/11/2021
DONALAM SRL, STR.
PRELUNGIREA BUCUREȘTI NR.
162, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

DONALAM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare/ plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal antifrecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice/ uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare/benzi metalice pentru
înfășurare sau fixare, sârma ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coșuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize
metalice, neluminoase, nicovale de banc,
grinzi metalice/traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, clopote pentru animale, clopote,
dispozitive metalice de fixare a curelelor,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
beriliu (glucin)/glucin (beriliu), instalații metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, ață metalică de
legare pentru uz agricol, legături metalice,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
blumuri (metalurgie), bolțuri metalice, bolțuri,
plate, capace metalice pentru sticle, dopuri
metalice pentru sticle, sticle (recipiente)
din metal pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobile, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
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bronzuri pentru pietre funerare/monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcții din metal, panouri de construcții
din metal, construcții, transportabile, din metal,
construcții din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuști metalice pentru
animale sălbatice, ferestre batante din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporți metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, oțel turnat, fontă de oțel,în
formă brută sau semiprelucrată, lanțuri pentru
vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)/hafniu
(celțiu), materiale metalo-ceramice, lanțuri
metalice, contrașine metalice pentru căile ferate/
șine de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice/
containere metalice, cuști metalice pentru găini,
forme metalice pentru răsucire (turnătorie),
capace metalice pentru coșul de fum, tuburi
metalice pentru coșul de fum, canale metalice
pentru coșul de fum, coșuri de fum metalice,
fier cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârma de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme)/cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice/arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal/rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice

pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece și lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încalzire centralizată/țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată/conducte și
țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi /șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun/statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte/plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie/
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
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uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice/gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată,
bolțuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje,
magneziu, mangan, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, catarge metalice, plăci
memoriale din metal/plăcuțe memoriale din
metal, metale sub formă de pudră, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru imprimante
3D, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuțe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice/
plăci de identificare metalice, nichel-argint/
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal/cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice,
țevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcții,
pini (feronerie), mufe din metal pentru țevi,
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,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve/
conserve, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, schimbătoare de cale ferată/

macazuri, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată/legături metalice
de cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal/tăblițe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice/stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri /pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oțel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel,
bandă din oțel/armătură de oțel, sârmă din
oțel, stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din
oțel/tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uși pliante din metal, grilaje

570

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

de metal pentru șemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea
încărcăturilor/curele
metalice
pentru manipularea încărcăturilor, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie)/cuie fără cap, bazine metalice/
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie/ robinete cu cep 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, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, tablă de cositor, fier titan/ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice/tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de captușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfașurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu

excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
35. 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 indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermedierea 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,
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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 muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plată per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru

relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea
de
calculatoare,
programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în
securitatea
informatică,
proiectarea
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construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți
de indexuri de informații bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legatură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma de serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică

în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calitații,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, cercetare în domeniul protecției
mediului, furnizarea de informații știintifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, cercetare științifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software de serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea softwareului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08513

26/11/2021
ANDREI CALESU, STR. PUTUL
LUI ZAMFIR NR. 37, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011684, ROMANIA

GOODALL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08514

(740)

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

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.

26/11/2021
PROSONIC PRODCOM SRL, STR.
DIMITRIE COMSA NR.28, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

HA HOTEL ARY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.01; 26.11.03; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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

(540)

M 2021 08515

26/11/2021
GROSU CĂTĂLIN, STR.
MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA
RUSEV ŞTEFANIA FLORENTINA, STR. SFÂNTA ANA
NR. 13, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
CHIRIAC GABRIEL, STR.
DRUMUL BISERICII NR. 50, BL. A,
AP. 13, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

Nutrisential Innovation
from nature
(531)
(591)

574

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.14; 29.01.02;
29.01.03
Culori revendicate:verde, galben
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Vitamine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, vitamine pentru
industria alimentară, vitamine pentru utilizare
în fabricarea produselor farmaceutice, vitamine
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, proteine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, materiale de filtrare a
substanțelor minerale.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, uleiuri aromatice, preparate
de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, produse de curățat cosmetice,
creme de masaj, nemedicinale, odorizante,
ulei de migdale pentru scopuri cosmetice,
preparate aloe vera pentru scopuri cosmetice,
antiperspirante, baze pentru parfumurile de
flori, preparate pentru baie, nemedicinale,
măști de înfrumusețare, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate
de albire pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru împrospătarea respirației pentru igiena
personală, parfumerie, șervețele pentru bebeluși
impregnate cu preparate de curățare, plasturi
cu gel pentru ochi utilizați în scopuri cosmetice,
loțiuni și creme de corp parfumate, substanțe de
curățat pentru igienă personală, nemedicinale,
lapte demachiant pentru îngrijire, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
pentru gene, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru slăbit, cosmetice, cosmetice
pentru copii, betișoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, geluri de albire a dinților,
paste de dinți, deodorante de uz uman
sau veterinar, preparate depilatoare, preparate
de duș pentru igienă personală sau folosite
ca deodorant, șampoane uscate, preparate
de curățare uscată, produse pentru spălarea
ochilor, nemedicinale, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, cosmetice pentru
sprâncene, arome alimentare, apă micelară,
extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
loțiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, uleiuri pentru parfumuri și arome,
parfumuri.
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 șl veterinar, suplimente alimentare,

suplimente dietetice pe baza de acai pudră,
acizi pentru scopuri farmaceutice, acetați pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe baza de albumină,
alimente albuminoase pentru scopuri medicale:
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe baza de aiginat, alginați
pentru scopuri farmaceutice, ioduri alcaline
pentru scopuri farmaceutice, alcaioizi pentru
scopuri medicale, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, loțiune antibacteriană pentru spălarea
mâinilor, pilule antioxidante, ceai anti-astmatic,
astringenți pentru scopuri medicale, scutece
pentru bebeluși, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, preparate de baie pentru scopuri
medicale, preparate biologice pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri medicinale, suplimente dietetice pe
bază de caseină, ulei de ricin pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, preparate chimico - farmaceutice,
colagen pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice cu efect cosmetic,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate enzimatice
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
esteri pentru scopuri farmaceutice, eteri
pentru scopuri farmaceutice, fenicul pentru
scopuri medicale, alimente pentru bebeluși,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe baza de lecitină,
suplimente dietetice pe bază de semințe de
in, fibre pentru scopuri medicale, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, șampoane medicamentoase, preparate
medicamentoase de toaletă, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, cutii
medicinale, portabile, medicamente de uz uman,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
suplimente nutritive, pastile pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice, produse
farmaceutice, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
polen, propolis pentru scopuri farmaceutice,
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suplimente dietetice pe bază de propolis,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor e
matcă, pastile de slăbit, probiotice pentru scopuri
farmaceutice, tîncturi pentru scopuri medicale,
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, preparate pe bază de
vitamine, suplimente plasturi cu vitamine.
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 dizabilități,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
lapte de migdale, băuturi pe baza de lapte de
migdale, aloe vera preparată pentru consum
uman, nuci glasate, unt de cacao alimentar,
unt de nucă de cocos, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte
de nucă de cocos, băuturi pe bază de lapte
de nucă de cocos, grăsimi comestibile, produse
alimentare pe bază de pește, fructe conservate,
jeleuri de fructe, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, alune, gemuri, jeleuri alimentare, ulei
alimentar din semințe de in, ulei de porumb
alimentar, carne, lapte, ciuperci procesate, nuci
procesate, lapte de ovăz, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar, unt
de arahide, lapte de arahide, arahide procesate,
polen preparat ca produs alimentar, ulei de rapiță
alimentar, lapte de orez, semințe procesate, ulei
de susan alimentar, lapte de soia, ulei alimentar
din boabe de soia, ulei alimentar de floarea
soarelui, legume conservate.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oțet,
sosuri și alte condimente.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț,
migdale proaspete, plante de aloe vera, orz,

tărâțe, hrișcă neprocesată, semințe de cereale,
citrice proaspete, nuci de cocos, făină de in,
alune de pădure, semințe de in comestibile,
boabe de roșcove, porumb proaspăt, nuci,
soya neprocesată, ovăz neprocesat, arahide
neprocesate, secară neprocesată.
32. Băuturi non-alcooltce, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nectaruri de
fructe, sirop de migdale, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi neafcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi sportive bogate în proteine, băuturi
pe bază de orez, altele decât substituenții de
lapte, smoothie-uri, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, sucuri de
legume, esențe li extracte de fructe nealcoolice
pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor pentru produsele din
clasele 1, 3, 5, 10, 29, 30, 31, 32, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri pentru produsele din clasele 1, 3, 5, 10,
29, 30, 31, 32.
44. Servicii medicale, îngrijirea sănătăţii,
consiliere în domeniul sănătăţii, consiliere
farmaceutică, prepararea reţelelor de către
farmacişti, sfaturi privind dieta şi nutriţia.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08518

26/11/2021
GROSU CĂTĂLIN, STR.
MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

#WeAreUnicorns
(531)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor publicitare asistenţă în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la artiști, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web oferirea
de informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială compilarea
de informații în baze de date computerizate
consultantă privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, închirierea de echipament de birou
în spații co-working, 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, publicitate
cu plata per click, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul relații publice, închirierea de material
publicitar, publicitate radio, furnizarea de
clasamente ale utilizator în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de preluare apeluri
telefonice, sistematizarea informațiilor în baza de
date computerizate, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizare de instruire divertisment,
activități sportive și culturale, academii,
închirierea echipamentelor audio, spectacole
cinematografice,
închirierea
de
aparate
cinematografice, servicii de club, cursuri de
corespondență, distribuție de filme, realizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea

de informaţii în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme nedescărcabile prin servicii
video la cerere, servicii de studiouri de
film, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, servicii de impresariat,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
producția de spectacole.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08519

26/11/2021
GROSU CĂTĂLIN, STR.
MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

Fii fată deşteaptă!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor publicitare asistenţă în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la artiști, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web oferirea
de informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
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servicii de intermediere comercială compilarea
de informații în baze de date computerizate
consultantă privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, închirierea de echipament de birou
în spații co-working, 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, publicitate
cu plata per click, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul relații publice, închirierea de material
publicitar, publicitate radio, furnizarea de
clasamente ale utilizator în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de preluare apeluri
telefonice, sistematizarea informațiilor în baza de
date computerizate, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizare de instruire divertisment,
activități sportive și culturale, academii,
închirierea echipamentelor audio, spectacole
cinematografice,
închirierea
de
aparate
cinematografice, servicii de club, cursuri de
corespondență, distribuție de filme, realizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme nedescărcabile prin servicii
video la cerere, servicii de studiouri de
film, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, servicii de impresariat,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
producția de spectacole.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08520

26/11/2021
WATERBERG BIG GAME
HUNTING PTY LTD, STR.
WATERBERG, PO BOX 973,
OTJAHEWITA, NAMIBIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WABI PRIVATE LUXURY
GAME RESERVE
WATERBERG · 1927 ·
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.13
(591) Culori revendicate:crem; maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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
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

578

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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
de complexuri balneare, servicii de stațiuni
balneare pentru sănătate.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08521

26/11/2021
IFIGENIA IMPEX SRL, BLD.
POLIGRAFIEI, NR.1B, SECTOR 1,
BUCURESTI, 12381, ROMANIA

MINISTORAGE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate și marketing online,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, dezvoltare de campanii
promoționale, creare de texte publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08524

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR
GRIVITA, NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

26/11/2021
MADIRAL SRL, STR. 9 MAI,
NR. 78, MEZANIN, BIROU NR.
3, JUDETUL BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

───────

KH KUB HOUSE
(531)
(591)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de bufete cu autoservire, servicii de
cantine, servicii de ceainării, decorare de
alimente, decorare de torturi, 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, servicii de pizzerii,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, 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 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 cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, 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 restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii de snack-baruri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de case de vacanță, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, cazare temporară oferită
de ferme de agrement, furnizare de cazare
temporară ca parte a pachetelor de ospitalitate,

furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în apartamente
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în pensiuni, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, servicii de hosteluri, servicii oferite de
moteluri, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii de pensiuni, servicii de camping pentru
turiști (cazare), închiriere de case de vacanță,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în case de odihnă pentru tineri, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații de
odihnă temporare pentru pasageri, închiriere de
camere, închiriere temporară de camere, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de schimb de locuri de cazare
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(time-share), spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08526

(740)

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

26/11/2021
COSMO PHARM SRL, BD.
CORNELIU COPOSU NR. 5,
BL. 103, AP. 74, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08527

(740)

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

26/11/2021
FLORIN-ROBERTINO FLOREA,
STR. ZBOINA NEAGRĂ NR.
8-10, BL. 91-95, SC. 3, ET. 3, AP.
103, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(540)

COSMO PHARM
The green factory
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.
───────

Ganomag
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 11.03.03; 01.15.11
(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: 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),
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
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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 online de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08528

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

26/11/2021
MARRO ELECTRIC SYSTEMS
SRL, STR. PALISANDRULUI NR.
14, PARTER C1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MARRO ELECTRIC SYSTEMS
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 01.15.03
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Grupuri electrogene, generatoare, grupuri
generatoare electrice, generatoare electrice
diesel, generatoare de curent continuu,
generatoare de înaltă tensiune, instalații
generatoare de energie, generatoare electrice
care folosesc celule solare, perii sub
formă de componente pentru generatoare,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, aparate de alimentare cu energie
(generatoare), generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice de urgență,

stații generatoare, generatoare electrostatice,
generatoare electrice mobile, alternatoare.
9. Stabilizatoare de tensiune, panouri de
comandă (electrice).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la grupuri electrogene, generatoare,
grupuri generatoare electrice, generatoare
electrice diesel, generatoare de curent
continuu, generatoare de înaltă tensiune,
instalații generatoare de energie, generatoare
electrice care folosesc celule solare, perii
sub formă de componente pentru generatoare,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, aparate de alimentare cu energie
(generatoare), generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice de urgență,
stații generatoare, generatoare electrostatice,
generatoare electrice mobile, alternatoare,
stabilizatoare de tensiune, panouri de comandă
(electrice), servicii de vânzare cu amanuntul si
cu ridicata în legătură cu grupuri electrogene,
generatoare, grupuri generatoare electrice,
generatoare electrice diesel, generatoare
de curent continuu, generatoare de înaltă
tensiune, instalații generatoare de energie,
generatoare electrice care folosesc celule
solare, perii sub formă de componente pentru
generatoare, mașini generatoare de energie
electrică continuă, aparate de alimentare cu
energie (generatoare), generatoare electrice
acționate cu gaz, generatoare acționate
cu energie solară, generatoare electrice
de urgență, stații generatoare, generatoare
electrostatice, generatoare electrice mobile,
alternatoare, stabilizatoare de tensiune, panouri
de comandă (electrice), 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 in legatura cu grupuri electrogene,
generatoare, grupuri generatoare electrice,
generatoare electrice diesel, generatoare
de curent continuu, generatoare de înaltă
tensiune, instalații generatoare de energie,
generatoare electrice care folosesc celule
solare, perii sub formă de componente pentru
generatoare, mașini generatoare de energie
electrică continuă, aparate de alimentare cu
energie (generatoare), generatoare electrice
acționate cu gaz, generatoare acționate
cu energie solară, generatoare electrice
de urgență, stații generatoare, generatoare
electrostatice, generatoare electrice mobile,
alternatoare, stabilizatoare de tensiune, panouri
de comandă (electrice), prezentarea produselor
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prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre grupuri electrogene, generatoare, grupuri
generatoare electrice, generatoare electrice
diesel, generatoare de curent continuu,
generatoare de înaltă tensiune, instalații
generatoare de energie, generatoare electrice
care folosesc celule solare, perii sub
formă de componente pentru generatoare,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, aparate de alimentare cu energie
(generatoare), generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice de urgență,
stații generatoare, generatoare electrostatice,
generatoare electrice mobile, alternatoare,
stabilizatoare de tensiune, panouri de comandă
(electrice), servicii de intermediere comercială,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
37. Întreținere și reparații de grupuri
electrogene, instalare de generatoare de
electricitate, servicii de montaj grupuri
electrogene, reparare și întreținere de
generatoare de electricitate, servicii de consiliere
cu privire la instalarea generatoarelor, servicii
de reparații pentru grupuri electrogene și
generatoare electrice, furnizare de informații
privind
repararea
sau
întreținerea
de
generatoare de energie electrică.
40. Închiriere de generatoare de curent electric.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08529

(740)

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

26/11/2021
MARCELA STANCU, SAT 2 MAI,
JUD. CONSTANȚA, COMUNA
LIMANU, CONSTANȚA, ROMANIA

(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).
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08530

(740)

CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(511)

26/11/2021
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Emetozen
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine,
medicamente, suplimente dietetice şi suplimente
alimentare de uz medical, vitamine si preparate
pe baza de vitamine sub forma de acadele si
jeleuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 08531

26/11/2021
BOGDAN DELIU, STRADA
MARIA ROSETTI NR.12 AP. 1,
BUCUREȘTI, 020485, ROMANIA

Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.12

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, centuri pentru umeri,
carton imitație de piele, piei de bovine, blănuri
vândute vrac, casete din piele sau din piele
artificială, chingi din piele, crupe (părți ale
crupoanelor), curele de piele pentru bagaje,
curelărie (echipamente pentru soldați), curelărie
realizată din piele, blană semiprelucrată, blană
de animale, blană artificială, articole de piele
vândute vrac, huse de arc, bagaje, bagaje
(genți), articole de voiaj, armaturi pentru
genți (piese structurale de genți), bagaje
(pentru călătorie), bagaje de călătorie, bagaje
de mână, borsete, borsete pentru bărbați,
borsete pentru scutece, borsete pentru unelte,
vândute goale, borsete și genți de purtat la
brâu, rucsacuri pentru purtat copii, cufere (de
voiaj) din împletitură de răchită kori, cufere
(bagaje), cufere și geamantane, curele de
bagaje cu încuietori, curele de umăr din
piele, curele pentru bagaje, curele pentru genți
de mână, curele pentru portmonee, cutii de
machiaj, cutii de pălării, pentru voiaj, cutii de
transport, cutii pentru cravate, pentru voiaj,
cutii pentru cravată, cutii pentru cărți de vizită
(portvizite), mape pentru documente, mape
pentru documente (marochinărie), dosare pentru
conferințe, etichete pentru bagaje, etichete
pentru bagaje (articole din piele), geamantane
mari (cufere) de călătorie, geamantane de
mici dimensiuni, geamantane pentru sejururi
scurte, genți, genți boston, genți casual, genți
cu bandulieră, genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), genți cu imprimeu muzical,
genți cu rotile, genți cu structură moale, genți
care pot fi spălate, pentru articole de toaletă,
genți de mână, genți de mână (poșete), genți
de mână pentru bărbați, genți de plajă, genți
de pânză, genți de seară, genți de stradă,
genți de transport universale, genți de umăr,
genți de umăr pentru copii, genți de voiaj cu
rotile, genți de voiaj din imitație de piele, genți
de voiaj pentru avion, genți de voiaj pentru
pantofi, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport,
genți din blană sintetică, genți din imitatie de
piele, genți din piele, genți din pânză, genți
diplomat, genți diplomat pentru documente, genți
fabricate din pânză, genți flexibile pentru haine,
genți impermeabile, genți pentru accesorii de
tricotat, genți pentru camping, genți pentru
cosmetice (fără conținut), genți pentru cosmetice
vândute goale, genți pentru curieri, genți pentru
cumpărături fabricate din piele, genți pentru cărți,
genți pentru drumeții, genți pentru gimnastică,
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genți pentru haine, genți pentru ieșiri la sfârșit
de săptămână, genți pentru îmbrăcăminte sport,
genți pentru sport, genți pentru scutece, genți
pentru unelte (neechipate) pentru motociclete,
genți pentru șa, genți pentru școlari, genți
scoțiene, genți servietă, genți sport de uz
general, genți sportive, genți stil bandulieră,
genți sub formă de tub, genți și portofele din
piele, genți tricotate, altele decât cele din metale
prețioase, genți universale de sport cu rotile,
ghiozdane, ghiozdane școlare, huse de voiaj
pentru articolele de îmbrăcăminte, huse pentru
bagaje, huse pentru costume, huse pentru
costume, cămăși și rochii, huse pentru pantofi,
huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj, huse
pentru încălțăminte, huse speciale adaptate
pentru transportarea bastoanelor pliante de
mers, mape pentru foi, mape pentru transportul
documentelor, mape pliabile pentru documente,
mape port-desen (geamantane), mini-rucsacuri,
mânere (genți), mânere de valiză, mânere
pentru susținerea sacoșelor de cumpărături,
închizători pentru portmonee de mărunțis, portabonament, portcarduri (marochinărie), portchei,
portchei din imitații de piele, portchei din piele,
portmantouri, portmonee, portmonee de uz
general, portmonee de piele, portmonee, nu
din metale prețioase, portmonee fabricate din
metale prețioase, portofele, portofele atașabile
la curea, portofele cu compartimente pentru
carduri, portofele cu fixare pe gleznă, portofele
de purtat sub braț, portofele de încheietura
mâinii, portofele din metale prețioase, portofele
din piele, portofele din piele pentru carduri de
credit, portofele din piele pentru cardurile de
credit, portofele pentru monede neconfecționate
din metal pretios, portofele, inclusiv portcarduri,
poșete, poșete de damă, poșete de mână,
poșete de mână care nu sunt confecționate din
metale prețioase, poșete de seară, poșete din
imitație de piele, poșete din piele, poșete din zale
împletite, poșete mici (genți de mână), poșete
mici de purtat sub braț, poșetuțe tip minodiere,
pungi personalizate suveniruri, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, randsels
(ghiozdane japoneze), ranițe, ranițe (rucsacuri),
rucsacuri, rucsacuri cu rotile, rucsacuri de munte,
rucsacuri de zi, rucsacuri mici, rucsacuri pentru
alpiniști, rucsacuri tip raniță, saci de voiaj, sacoșe
cu șireturi, sacoșe de cumpărături cu roți, sacoșe
de umăr, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe textile pentru cumpărături, serviete,
serviete (articole din piele), serviete din imitație
de piele, serviete din piele, serviete diplomat,
săculețe, săculețe pentru machiaj, chei și alte
obiecte personale, săculeți cu cordon, săculeți
din piele, genți pentru școlari, serviete pentru

școlari, serviete pentru școlari, serviete și genți
diplomat, genți pentru sport, structuri pentru genți
de mână, suporturi din imitație de piele pentru
cărți de credit, suporturi din piele pentru cărți
de credit, suporturi pentru bancnote, suporturi
pentru carduri (portofele), suporturi pentru
carduri de credit, din piele, suporturi pentru
cărți de credit, suporturi pentru cărți de vizită,
suporturi pentru transportat haine, suporturi sub
formă de portofele pentru chei, suporturi sub
formă de tocuri pentru chei, tocuri din piele,
tocuri pentru permis de conducere, tolbe de
vânătoare (accesorii de vânătoare), truse de
ras vândute goale, truse de scule, din piele
(goale), truse de toaletă (fără conținut), truse
de toaletă (marochinărie), tășcuțe japoneze
(shingen-bukuro), truse de voiaj, truse medicale
goale, pentru uzul medicilor, valijoare pentru
articole de îmbrăcăminte de noapte (genți pentru
sejururi scurte), valize, valize cu motor, utilizabile
ca mijloc de transport, valize cu rafturi intergate,
valize cu rotile, valize de piele, valize pe
rotile, cufere de voiaj, saci de voiaj, truse de
voiaj (marochinărie), cadre pentru poșete, cadre
de pus în spate pentru transportul copiilor,
cărucioare pentru cumpărături cu roți.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08532

(740)

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

26/11/2021
AZAFRAN S.R.L., STR. DANAIDE,
NR. 40, CAMERA 1, AP. 2, SAT
DUMBRĂVIŢA, JUDEŢ TIMIŞ,
COMUNA DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, livrare de alimente, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08533

26/11/2021
SC LANELKA SRL, STR.
ONISIFOR GHIBU NR. 10A, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

lanelka
(531)

Clasificare Viena:
03.04.11; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole de
îmbrăcăminte impermeabile, veste matlasate,

veste din fleece, veste cu umplutură de puf,
veste, uniforme școlare, uniforme, tutuuri, tunici,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), tricouri tip
polo, tricouri, tricoturi (îmbrăcăminte), tricotaje,
treninguri (pentru sport), trening (pantaloni de),
trenciuri, topuri din fleece, topuri croșetate,
ținută stil casual, topuri (articole vestimentare),
togi, taioare-pantalon, taioare, supieuri (barete
pentru fixarea sub talpă a pantalonilor), șoșoni,
șosete și ciorapi, șosete termice, șosete până
la glezne, șosete peste genunchi, șosete pentru
sugari și copii mici, șosete pentru sport, șosete
pentru bărbați, șosete fără talpă, jartiere pentru
șosete bărbătești, șosete de lână, șosete cu
talpă, șosete, șorturi, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), seturi de bluză și jachetă,
scutece, saronguri, sarafane, șalvari, șaluri și
eșarfe, șaluri pentru umeri, șaluri de pus pe cap,
șaluri de ocazie, șaluri (numai din tricot), șaluri,
salopetă de copii, salopete de lucru, salopete,
rochii pentru sugari și copii mici, rochii pentru
gravide, rochii pentru femei, pulovere din molton,
pulovere fără mâneci, pulovere groase, pulovere
tip polo, redingote, pulovere cu mânecă lungă,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
guler înalt, pulovere cu guler rotund, pulovere
cu guler pe gât, pulovere cu glugă, pulovere,
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), protecții
pentru guler, protecție pentru gât, ponchouri,
pelerine de damă, pelerine, pardesiuri, pardesie
scurte, pardesie din molton, papioane, pantaloni
sport care absorb umezeala, pantaloni scurți
pentru sport, pantaloni scurți matlasați de uz
sportiv, pantaloni scurți din material plușat,
pantaloni scurți de protecție, pantaloni scurți,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
pantaloni salopetă cu pieptar, pantaloni rezistenți
la vânt, pantaloni pentru gravide, pantaloni
pentru copii, pantaloni mulați, pantaloni matlasați
de uz sportiv, pantaloni lungi, pantaloni largi,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de zăpadă, pantaloni de sport, pantaloni de schi,
pantaloni de relaxare, pantaloni de protecție,
pantaloni de ploaie, pantaloni de ocazie,
pantaloni de jogging, pantaloni de drumeție,
pantaloni de antrenament, pantaloni colanți,
pantaloni, pantalonași pentru bebeluși, paltoane,
măști de față (îmbrăcăminte), mănuși tricotate,
mănuși pentru cicliști, mânuși pentru condus,
mănuși de iarnă, mănuși, mantouri, mantale
de ploaie, manșoane (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), mantale, maiouri, jersee,
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete, mantouri,
pantaloni și veste pentru femei și bărbați,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete
pentru femei, jachete pentru bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete lungi,
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jachete (îmbrăcăminte), jachete groase, jachete
din tricot, jachete din polar, jachete, izmene,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte tip body
pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte pentru
nou născuți, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte dintro singură piesă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din in,
helănci, hanorace cu glugă, hanorace, halate
pentru gravide, halate de baie cu glugă, halate
de baie, haine tricotate, haine pentru copii,
haine din lână, haine de stradă, haine de lucru,
haine de iarnă, haine de casă, gulere, glugi,
geci, fuste-pantalon, fuste plisate, fuste, fulare
(îmbrăcăminte), fular tip manșon, fulare (eșarfe
pentru gât), fulare tubulare, flanele de lână,
flanele, eșarfe pentru gât (fulare), eșarfe pentru
cap, eșarfe pentru bărbați, eșarfe, egări, curele
din materiale textile (îmbrăcăminte), curele
(accesorii vestimentare), cravate, costume,
confecții, combinezoare (îmbrăcăminte), colanți
de lână, colanți, ciorapi, căști de protecție contra
frigului pentru urechi (articole de îmrăcăminte),
căptușeli confecționate (piese vestimentare),
cămăși și furouri, cămăși sport care absorb
umezeala, cardigane, capoate, cape și pelerine,
cămăși din tricot, cămăși din materiale țesute,
cămăși, broboade (articole de îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), bolerouri, bluzoane,
bluzițe pentru bebeluși, bluze scurte, bluze cu
guler pe gât, bluze cu glugă, bluze, blazere,
bentițe de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bavete pentru copii (nu din hârtie), bavete
cu mâneci, nu din hârtie, batiste de buzunar,
bandane, baticuri, articole vestimentare pentru
bărbați, articole purtate în jurul gâtului, articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte termice, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, șosete joase pentru
încălțăminte, încălțăminte de sport, pâslari
(cizme din fetru), papuci de casă, pantofi pentru
bebeluși, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru copii, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru bebeluși, mocasini, botoșei
tricotați pentru bebeluși, botoșei (încălțăminte
din lână pentru bebeluși), botoșei, balerini
(încălțăminte), șepci (articole de îmbrăcăminte),
pălărioare de soare, pălării pentru femei, pălării
din lână, pălării, fesuri, căciuli tricotate, căciuli tip
cagulă, cagule pentru schiori, căciuli cu ciucuri,
bonete tricotate, berete din lână, berete, benzi
absorbante de purtat pe cap, băști, bentițe cu

protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), articole
de purtat pe cap pentru copii, îmbrăcăminte.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri din clasa 25
(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 vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08535

(740)

KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 113311, ROMANIA

26/11/2021
INFOFARM S & I SRL, STR.
DECEBAL NR. 42, JUDEŢ ALBA,
SEBES, ALBA, ROMANIA

(540)

Infopharm burov forte
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice de uz uman, preparate
medicinale și farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08540

27/11/2021
FONIX GSM SRL, STR. INTRE
LACURI, NR. 24-26, BL. C3, ETAJ
D, AP. 20, JUDETUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

FONIX
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.24
(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, huse pentru
telefoane, huse pentru laptopuri, huse pentru
pagere, huse pentru tablete, huse pentru
agende electronice, huse pentru casete video,
huse (adaptate) pentru calculatoare, huse
adaptate pentru calculatoare, huse pentru
telefoane inteligente, huse pentru calculatoare
tabletă, huse adaptate pentru calculatoare
notebook, huse din piele pentru tablete, huse
adaptate pentru calculatoare netbook, huse
pentru receptoare de telefon, huse din piele
pentru telefoane mobile, huse pentru tastaturi
de calculator, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse cu clapetă pentru smartphone-

uri, huse pentru calculatoare de tip laptop,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane mobile, din pânză sau
material textil, folii de protecție pentru tablete,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
lentilele telefoanelor inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, căști audio, căști stereo,
căști, casti fara fir, cutii pentru căști, căști pentru
telefoane, căști pentru telefoane inteligente,
căști pentru telefoane mobile, cabluri adaptoare
pentru căști, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, seturi de căști pentru telefoanele
mobile, căști fără fir pentru calculatoare tabletă,
căști de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști cu microfon pentru utilizare
cu calculatoare, incarcatoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
cabluri telefonice, cabluri usb, cabluri audio,
cabluri video, cabluri telefonice electrice, cabluri
pentru calculatoare, cabluri de telecomunicații,
cabluri de conectare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08548

28/11/2021
DECADANCE ART BAR SRL,
STR. CONSTANTIN DANIEL
NR. 11/ VASILE ALECSANDRI
NR. 4, DEMISOL, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010294, ROMANIA

DECADANCE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii ale barurilor, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurant cu servire la pachet,
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servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de alimentație publică, servicii
de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08550

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2021 08549

28/11/2021
MONTANA POPA SRL, STR.
GHEORGHE BARITIU NR. 40,
JUDEȚ ALBA, BLAJ, ALBA,
ROMANIA

28/11/2021
CAMELIA CRACIUN, STR.
NOULUI NR. 197M, JUDEȚ
BRAȘOV, HALCHIU, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

De la Basu,
mezeluri ca altadata
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, preparate din carne, peste,
pasari de curte si vanat, alimente pe baza de
carne, peste, pasari de curte si vanat, mezeluri.

Kam Arts & Happiness

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.05; 26.13.01
(591) Culori revendicate:roz deschis, roz
închis , turcoaz , albastru, alb, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Picturi, tablouri (picturi) cu sau fără ramă,
portrete sub formă de picturi, albume, invitații,
gravuri, felicitări (tipărite), ilustrații, postere,
reprezentări grafice, reproduceri grafice, fluturași
publicitari, benzi desenate, figurine din papier
mache.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jucării și obiecte de divertisment, decorațiuni
pentru pomul de Crăciun.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08556

(210)
(151)
(732)

M 2021 08557

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

29/11/2021
MIRACLE TOUCH SRL, CALEA
URSENI, NR. 59, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

29/11/2021
MIRACLE TOUCH SRL, CALEA
URSENI, NR. 59, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TOUCH
CAMELOT Playground
for little HEROES
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 23.05.01; 23.05.05;
07.01.01; 24.01.13; 02.03.04; 02.01.02;
29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, negru, rosu,
visiniu, gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Echipamente pentru locuri de joacă,
echipament de locuri de joacă pentru copii,
jucării, jocuri și articole de joacă, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă), farse
(articole de joacă), echipamente pentru terenuri
de joacă, structuri de cățărat pentru terenuri de
joacă, echipamente din lemn pentru terenuri de
joacă, tobogane pentru cățărat (aparate de joacă
pentru copii), gropi cu nisip (echipamente pentru
terenuri de joacă), articole de joacă educative,
corturi de joacă, tobogane (articole de joacă),
structuri de joacă pentru copii, corturi de joacă
pentru interior, cutii pentru accesorii de joacă,
saltele de joacă pentru bebeluși, covoare de
joacă puzzle (jucării), aparate de joacă pentru
interior pentru copii.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de psihoterapie holistică, servicii
de terapie, servicii de terapie ocupațională,
servicii de terapie luminoasă, servicii de
terapie ocupațională și reabilitare, terapie
muzicală în scopuri fizice, psihologice și
cognitive, terapie psihologică pentru sugari
și copii, tratamente terapeutice pentru corp,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08558

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

de alte structuri, inspecția clădirilor (în timpul
lucrărilor de construcție).

29/11/2021
ELEGANCE HOME RESIDENCE
SRL, STRADA TRISTAN TZARA
NR.4, JUD. TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA,
TIMIȘ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08559

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

29/11/2021
WU GUO FENG, ROOM
1803, UNIT 3, BLOCK A5,
MAOYI APARTMENT, YANJIAO
DEVELOPMENT ZONE, SANHE
CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA

(540)

EHR ELEGANCE HOME
RESIDENCE Construim
eleganță prin calitate
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.01.24
(591) Culori revendicate:roșu, maro, negru,
alb, vișiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Brokeraj imobiliar, consultanță imobiliară,
agenții
imobiliare,
agenție
imobiliară,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, construcții, lucrări de construcție,
construcție de proprietăți, construcție de
case, construcție de clădiri, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de clădiri de
apartamente, construcție de spații de cazare
interioare, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, construcție de clădiri și

Leiccina
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, trusouri (articole
de
îmbrăcăminte),
costume
de
baie,
articole pentru acoperirea capului, șosete,
mănuși, cravate, centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), costume de ploaie, articole de
încălțăminte.

591
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08560

(740)

WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

29/11/2021
BINAL MOB SRL , SAT COLȚESTI,
STR. PRINCIPALĂ NR. 105A, JUD.
ALBA, COMUNA RIMETEA, ALBA,
ROMANIA

(540)

SZÉKELYKÖ KÚRIA
CONACUL SECUIESC
(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.16; 26.01.18; 07.01.01;
07.01.24
(591) Culori revendicate:alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
comerț si servicii de informare a consumatorilor,
compilare computerizată a listelor cu clienți,
compilare computerizată a listelor cu comenzi,

compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, desfășurare de vânzări
prin licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, analiză și cercetare de
piață, servicii de cercetare privind publicitatea,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, management de restaurant
pentru terți, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
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cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante, servicii publicitare
pentru hoteluri, administrare de programe
hoteliere de stimulare ale terților, furnizare
de informații pentru compararea tarifelor
hoteliere, administrarea hotelurilor, management
hotelier pentru terți, management de hoteluri
pentru terți, servicii de management hotelier
(pentru terți), administrare a afacerilor pentru
hoteluri din stațiuni turistice, servicii de
secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor
și managementul hotelier, marketing pentru
evenimente, promovare de evenimente speciale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
publicitate privind industria turismului.
37. Servicii de construire de locuri de cazare
pentru turism.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
organizarea transportului până la și de la
hotel, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de ghizi de turism, servicii
de turism, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii de agenții de turism pentru călătorii de
afaceri, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor.
41. Pregătire în sectorul restaurantelor
(instruire), servicii educative privind furnizarea
de servicii specifice restaurantelor, servicii de
formare cu privire la curățenia în restaurante,
servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
furnizare de instalații de divertisment în hoteluri,
servicii de formare cu privire la curățenia
în hoteluri, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de recreere, coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
editare video pentru evenimente, furnizare de

informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
cursuri de pregătire în industria turismului,
furnizare de cursuri de pregătire referitoare la
turismul cu rulotă, organizare și coordonare
de cursuri educative în domeniul industriei
turismului.
42. Design pentru restaurante, proiectare
(design) de restaurante, servicii de design pentru
restaurante, proiectare de hoteluri.
43. Servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant washoku, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
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 oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurant cu specific
japonez, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servicii de agenție de voiaj pentru
rezervarea de locuri la restaurante, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii hoteliere, servicii
de cazare hotelieră, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de hoteluri și moteluri, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, servicii de cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
în hoteluri, organizare de mese la hoteluri,
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servicii de catering hotelier, informații hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de rezervări de
hoteluri, rezervări la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, informații
cu privire la hoteluri, servicii de rezervare la
hoteluri, rezervare de camere de hotel pentru
călători, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii ale agențiilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08561

29/11/2021
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

one TIMPURI NOI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.05

(591)

Culori revendicate:albastru indigo
( Pantone 281C), alb
(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
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,
consultanță 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,
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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), servicii oferite de
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 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), servicii de 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, servicii de construcții și reparații

de clădiri, servicii deconstrucții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de 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, servicii de
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,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08562

29/11/2021
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

one FLOREASCA VISTA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru indigo
(Pantone 281C), alb
(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
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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 materialele
de construcţii, furnizarea de 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,
consultanță 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), servicii oferite de
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 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), servicii de 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, servicii de construcții și reparații
de clădiri, servicii deconstrucții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de 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, servicii de
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
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instalare de elemente fabricate de
servicii de construcții de structuri
servicii de construcții de terase,
construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri.

construcții,
temporare,
servicii de
servicii de
servicii de

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08564

29/11/2021
CMAG ONLINE SHOP SRL,
STR. STEFAN MIHAILEANU
NR. 59, CAMERA 4, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ANSTON
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Proteze medicale, proteze pentru tratamente
medicale, orteze medicale, orteze pentru
corectarea degetelor de la picioare, branțuri
pentru tratamentul corectiv al afecțiunilor labei
piciorului, branțuri pentru tratamentul corectiv al
afecțiunilor membrelor inferioare, dispozitive de
fixare posterioară a coloanei vertebrale pentru
corectarea spatelui, orteze pentru susținerea
în poziția corectă a unei părți mobile a
corpului, dispozitive de fixare posterioară
a coloanei vertebrale, pentru corectarea
defectelor coloanei vertebrale, plăci pentru
coloana vertebrală (instrumente medicale),
aparate ortopedice pentru coloana vertebrală,
orteze, dispozitive ortopedice, pantofi ortopedici,
aparate ortopedice, încălțăminte ortopedică,
ciorapi ortopedici, bandaje ortopedice, hamuri
ortopedice, suporturi ortopedice, articole
ortopedice, perne ortopedice, tălpi ortopedice,
orteze pentru picior, branțuri moi (ortopedice),
aparate pentru ortopedie, implanturi ortopedice
artificiale, branțuri ortopedice detașabile,
câmpuri ortopedice adaptate pentru operațiile
ortopedice, suporturi arcuite (ortopedice), orteze
de cot de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze de genunchi de uz
medical, orteze suport pentru degetele de

la picioare, orteze pentru încheietura mâinii,
de uz medical, proteze articulare, proteze
pentru șold, proteze pentru oase, proteze de
genunchi, tije de proteze, proteze auditive
digitale, proteze auditive electronice, proteze
pentru picior (atele), proteze ortopedice de
șold, implanturi (proteze) pentru tendoane,
implanturi de proteze, proteze biodegradabile,
proteze auditive, proteze ortopedice pentru
implanturi articulare, șosete pentru proteze de
membre, aparate auditive pentru persoane cu
deficiențe de auz (proteze auditive), centuri
lombare, centuri ombilicale, centuri medicale,
centuri medicale electrice, centuri pentru
gravide, centuri pentru uz ortopedic, centuri
pentru hernii abdominale, centuri abdominale
(de uz medical), centuri prenatale, de uz
medical, suporturi de compresie ortopedice,
colanți medicali de compresie, ciorapi cu
compresie graduală, articole vestimentare de
compresie postoperatorii, ciorapi de compresie,
instrumente de compresie pentru membre,
ciorapi medicali cu compresie descrescătoare,
articole de îmbrăcăminte de compresie, aparate
gonflabile de compresie a membrelor, manșoane
de compresie pentru membrele corpului,
articole vestimentare de compresie pentru
tratamente medicale, bandaje elastice de
compresie, de uz chirurgical, bandaje elastice
de compresie, de uz medical, bandaje de
compresie cu rol de susținere anatomică,
ciorapi de compresie de uz medical sau
terapeutic, șuruburi de compresie sub formă de
implanturi chirurgicale ortopedice, șuruburi de
compresie sub formă de instrumente chirurgicale
ortopedice, manșoane de compresie pentru
membrele corpului, de uz atletic, genunchiere
(de susținere), aparate ortopedice pentru
malformații congenitale ale labei piciorului,
bandaje elastice, bandaje ghipsate, bandaje din
gips pentru uz ortopedic, bandaje de susținere
pentru articulații, atele de uz medical, atele de
uz ortopedic, atele pentru degete, dispozitive
pentru mobilitate, suporturi pentru genunchi,
cadre de mers, cadre de mers cu roți, bastoane
de mers, de uz medical, bastoane tetrapode
pentru uz medical, bandaje de susținere,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje
ortopedice pentru genunchi, bandaje ortopedice
pentru articulații, branțuri pentru alinierea
piciorului (ortopedice), centuri abdominale,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
de uz terapeutic, ciorapi medicinali pentru
susținere, ciorapi pentru scopuri terapeutice,
ciorapi profilactici, colanți compresivi, colanți
de suport pentru uz chirurgical, ciorapi elastici
compresivi, ciorapi medicali, ciorapi de suport
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pentru prevenirea trombozei venoase, ciorapi
medicali compresivi, ciorapi pentru persoane
cu diabet, corsaje folosite în scopuri curative,
corsete abdominale, corsete de uz chirurgical,
corsete de uz medical, corsete pentru uz
terapeutic, dispozitive de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, dispozitive
medicale pentru susținerea corpului, dispozitive
ortopedice de fixare, dispozitive ortopedice din
silicon, ghete de uz medical, inserții ortopedice
pentru încălțăminte, ghete pentru exerciții pentru
reabilitare medicală, ghete pentru exerciții
(încălțăminte ortopedică), papuci de acupresură
de uz medical, perne de uz ortopedic, perne
ortopedice pentru picioare, pernițe pentru
pantofi, de uz ortopedic, protecții de genunchi
sub formă de suporturi (altele decât articole
sportive), protecții pentru degete introduse
în încălțăminte (ortopedice), șabloane pentru
scopuri ortopedice, separatoare ortopedice
pentru degetele de la picioare, suporturi arcuite
pentru ghete și cizme ortopedice, suporturi
arcuite pentru platfus, suporturi arcuite pentru
bolta plantară (ortopedic), suporturi ortopedice
pentru călcâie, suporturi ortopedice pentru
picioare, suporturi pentru arcada piciorului,
suporturi pentru călcâi de uz ortopedic, suporturi
pentru genunchi de uz medical, suporturi
pentru gleznă de uz medical, sutiene postmastectomie, talonete de uz ortopedic, tălpi
din piele (ortopedice), tălpi pentru încălțăminte
(ortopedice), scaune pentru coloana vertebrală
(aparate medicale).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08565

29/11/2021
ASOCIATIA PENTRU EDUCAREA
SI INTEGRAREA TUTUROR,
STRADA SALCETULUI, NR 34,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041372,
ROMANIA

APEIT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.08; 05.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08566

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

29/11/2021
ALEX MELCOVICH BH SRL, STR.
ION IONESCU DE LA BRAD, NR.
33D, JUDET NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

MERLIN'S KIDS BEER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08571

30/11/2021
MUSIC TOOLS S.R.L., STR.
CIUTACI NR. 233, JUD. ILFOV,
DOMNEȘTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

Scuth
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
15. Huse pentru instrumente muzicale, cutii de
transport instrumente muzicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08572

30/11/2021
ENDOSTYLE, STR.GRIGORE
PROCOPIU NR.46,, BL.G3, SC.B,
AP.3, JUD. VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, 240193, VALCEA,
ROMANIA

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
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 handsfree, 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
───────

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
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08573

30/11/2021
SC AUTO DIAMOND SRL, STR.
PROGRESULUI NR. 138, BL. D7,
SC. A, AP. 16, ET. 4, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610166, NEAMȚ,
ROMANIA

AD AUTO DIAMOND
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii oferite de şcoală auto.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08574

30/11/2021
RADU RESOURCES SA, STR.
FAINARI NR. 3, MANSARDA,
BIROUL NR. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021221, ROMANIA

Rocky Extraterestrul
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 04.02.20
(591) Culori revendicate:rosu, verde,
albastru, gri, 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.
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

38. Servicii de telecomunicații.

M 2021 08575

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

30/11/2021
RADU RESOURCES S.A., STR.
FĂINARI NR. 3, MANSARDĂ,
BIROUL NR. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021221, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08576

30/11/2021
HIGHLANDER PROTECT SRL,
STR. AUREL PERȘU 132-158,
VILA 136C, PARTER, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

Rita Extraterestra
H HIGHLANDER PROTECT

(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06; 27.05.01;
02.03.22; 02.03.23
(591) Culori revendicate:violet, albastru, gri
(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.
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

(531)

Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08577

(210)
(151)
(732)

30/11/2021
OMS SECURITY MIND SRL,
ALEEA ARINIȘ NR. 1, BL. OD1,
SC. C, ET. 10, AP. 129, CAM.
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740)

M 2021 08578

30/11/2021
SOMA KÖNCZEI, STR.DECEBAL,
NR.76, AP.3, JUDET CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400037, CLUJ,
ROMANIA
SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,,
BLOC D8, AP.31, JUDET CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

OMS SECURITY MIND
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

DRIBLI

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.06; 27.05.17; 01.07.06; 26.11.12;
21.03.01
(591) Culori revendicate:galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii ale cluburilor sportive, în special al
clubului de fotbal pentru copii și adolescenți,
servicii de antrenare (instruire), servicii de
antrenare (instruire) în special de fotbal pentru
copii și adolescenți, servicii de tabere de
vacanţă, organizarea de competiţii sportive,
educaţie fizică, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08579

01/12/2021
ASTROLOV MEDIA SRL, BDUL. IULIU MANIU, NR. 52-72,
BL. 4, SC. B, AP. 74, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061108, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08580

(740)

FANTANA RAUL SORIN & ASOC.
SRL, STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
JUD. BRAȘOV, BRASOV, 500198,
BRAȘOV, ROMANIA

01/12/2021
DIANA CONONENCO, ALEEA
ROZELOR NR.32, BL.K3, SC.B,
ET.1, AP.5, JUD. IAȘI, IAȘI, 500198,
IAȘI, ROMANIA

(540)

CASA DE TEXTIL
AstroLov
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.02.03; 26.02.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
software.
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 05.05.20;
29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, rosu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Apărători laterale pentru pătuţurile de copii
(lenjerie de pat), batiste din material textil,
brocart, catifea, carpete textile agăţate pe pereţi
- tapiserie (carpete agăţate pe pereţi), din
material textil, crep (ţesătură), crepon, cârpe
pentru şters paharele (prosoape de bucătărie),
căptuşeli pentru pălării, din material textil, dintr-o
bucată, căptuşeli (textile), căptuşeli pentru sacii
de dormit, cârpe pentru demachiere, cearşafuri
(textile), damasc, draperii din material textil sau
plastic, dosuri de perne, etichete din material
textil, fetru, finet- barhet, flanel (ţesătură), feţe de
perne, feţe de masă, nu din hârtie, faţă (lenjerie),
feţe (huse pentru saltele), garnituri de masă, nu
din hârtie, huse din material textil pentru mobilă,
huse pentru pat din hârtie, huse draperii pentru
pat, huse (detaşabile) pentru mobilă - huse
detaşabile pentru mobilă, huse pentru pernele
de divan, huse pentru saltele, jerseu (ţesătură),
împletitură (ţesătură), lenjerie de pat, lenjerie de
uz casnic, material elastic ţesut, materiale textile
de filtrare, molton (pânză), marabu (ţesătură),
moleschin (ţesătură), materiale textile neţesute,
muşama utilizată ca faţă de masă, mătase
(ţesătură), material textil, mănuşi de baie, pânză,
pânză de cânepă, pânze de bumbac, pânze
pentru schimbarea scutecelor pentru bebeluşi,
perdele pentru uşi, pânză cauciucată, alta decât
cea pentru papetărie, pături pentru pat, pânză
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care imită pielea animalelor, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil, pânză
de iută, pături imprimate din material textil,
pânze pentru lenjerii, pături pentru animalele de
gospodărie, pânză pentru steaguri din material
textile sau plastic, pânze pentru goblenuri sau
pentru brodat, pânză de tifon, plase de ţânţari,
prosoape din material textil, perdele de duş
din material textil sau plastic, plăpumi de puf
(cuverturi de pat), protecţii pentru masă din
material textil, pânze imprimate pentru broderie
- pânză imprimată pentru broderie, pleduri de
călătorie (pături pentru genunchi), pânză de
lână - ţesătură de lână, perdele cu aspect
de plasă - transparente, saci de dormit pentru
bebeluşi, stofă pentru covoare, suporturi de
pahare din material textil, scutece din pânză,
suporturi pentru farfurie din material textil, saci
de dormit, stambă, steaguri din material textil
sau plastic, steguleţe pentru bebeluşi, şeviot
(ţesătură), şerveţele de masă din material textil,
traverse de masă, nu din hârtie, textile pentru
baie, exceptând îmbrăcămintea, tafta (ţesătură),
tul, tifon (ţesătură), ţesătură, ţesătură din păr
(pânză de sac), ţesături sub formă de şnur,
ţesături pentru lenjeria de corp, ţesătură din
esparto, ţesătură de muselină, ţesătură pentru
site, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, ţesături de mătase pentru imprimarea
de modele, ţesătură de cânepă, ţesături din fibră
de sticlă pentru uz pentru utilizare la produsele
textile, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, ţesături pentru tapiţerie, ţesătură de
stambă imprimată, ţesătură tricotată, ţesătură
de căptuşeală pentru încălţăminte, vatir, zefir
(ţesătură).
25. Apărători pentru urechi (îmbrăcăminte),
bandane (fulare), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, bentiţe
(îmbrăcăminte), batiste de buzunar, body-uri
(lenjerie de corp), bonete, branţuri, buzunare
pentru îmbrăcăminte, carâmbi pentru cizme,
cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă, căşti de baie,
căşti de duş, chiloţi, chiloţi de damă / chiloţi
pantalonaşi, chiloţi tip boxeri, ciorapi, ciorăpărie,
colanţi, combinezoane (îmbrăcăminte), corsete,
costume de baie, costume, cravate, curele
(îmbrăcăminte), curele cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, eşarfe pentru cap, eşarfe,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), furouri
(lenjerie de corp), ghetre / şoşoni, gulere
(îmbrăcăminte), halate de baie, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru plajă, îmbrăcăminte din
imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,

îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte dea gata, îmbrăcăminte impermeabilă, jachete
(îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka), jupe,
lenjerie de corp/ desuuri, maieuri sport, mantile,
mantale, mănuşi de schi, măşti de somn, mănuşi
(îmbrăcăminte), mănuşi cu un deget, pantaloni
scurţi tip fustă, panglici pentru purtare, pantofi,
pantofi de sport, pantaloni pentru bebeluşi
(lenjerie de corp), pantofi pentru plajă, papuci,
papuci de baie, pălării din hârtie (imbrăcăminte),
pelerine, pernuţe împotriva transpiraţiei pentru
rochii, pijamale, plastroane pentru cămăşi, plătci
de cămăşi, ponchouri, rochii tip pulover / rochii
tip salopetă, saci pentru picioare, neîncălziţi
electric, salopete / combinezoane, sandale
de baie, slipuri de baie / pantaloni scurţi
de baie, sutiene, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, şaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), şaluri, saronguri,
şosete, şorţuri (îmbrăcăminte), tălpi pentru
încălţăminte, tricotaje (îmbrăcăminte), tricouri cu
mânecă scurtă, uniforme.
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, consultanţă
în managementul afacerilor, cercetare de
marketing, demonstraţii cu produse, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, marketing, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale, publicitate,
promovarea vânzarilor pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
intermediere comercială, servicii de agenţie de
import-export, servicii de achiziţie pentru terţi,
servicii de comerţ online cu amănuntul, toate
aceste servicii pentru produsele specificate din
clasele 24 și 25.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08582

01/12/2021
CAIORA DESIGN CONCEPT
SRL, SLT. PETRE PAPADOPOL
NR. 8, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, 900225,
CONSTANȚA, ROMANIA
ANAMARIA-RALUCA IORDAN,
SLT. PETRE PAPADOPOL
NR. 8, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, 900225,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

M 2021 08584

02/12/2021
OANA VIORICA GHIMPAU, BD.
BASARABIA NR. 85, BL. MR2,
AP. 59, JUDEȚ BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 022111, ROMANIA

WOOG
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.04; 02.09.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, articole de bijuterie, produse de
bijuterie.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport.

M IMASCHIO

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:poerocaliu (HEX
#FF8A00), negru (HEX #000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08586

02/12/2021
ANDREI NICHIFOR, STRADA
DEMOCRATIEI NR.10, JUDEȚ
PRAHOVA, CÂMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

CITY PRINT
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.01.03;
24.17.02
(591) Culori revendicate:alb, galben,
portocaliu, negru
(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.

pentru țevi, truse de chei dotate, pistoale (unelte
manuale), tocătoare de carne (unelte manuale),
mașini de umplut cârnați (unelte manuale), prese
pentru carne (unelte manuale), ciocane, răngi.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

02/12/2021
NINJA SECURITY S.R.L.,
SAT RĂDOIEȘTI-DEAL, STR.
VALEA GRECILOR NR. 20,
JUD. TELEORMAN, COMUNA
RĂDOIEȘTI, TELEORMAN,
ROMANIA

M 2021 08587

02/12/2021
BROMAN BUCOVINA S.R.L.,
STRADA FLORILOR NR. 21, SAT
SFÂNTU ILIE, JUDEȚ SUCEAVA,
COMUNA ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

NINJA SECURITY
(531)

BROMAN
(531)

M 2021 08588

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.01
(591) Culori revendicate:roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini de măcinat, mașini pentru separarea
porumbului, ferăstraie de mână acționate cu
motor, motocositoare, pompe de apă, mașini de
tocat carnea, electrice, mașini de feliat carnea,
electrice, motoare electrice și componentele
sale, altele decât cele pentru vehiculele terestre.
8. Clești, clești patent, patente pentru sârmă
(scule manuale), chei hexagonale, chei
dinamometrice, chei inelare, chei reglabile, chei
universale, chei franceze, chei tubulare, chei de
bujii, chei de piulițe, chei pentru prezoane, chei

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.08; 02.01.01;
02.01.07; 02.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de magazin pentru vânzarea de:
spray-uri lacrimogene, bastoane, stații de
comunicare, centuri, suporturi pentru sprayuri lacrimogene, suport bastoane, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de montare de camere video.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport de bunuri.
41. Predare/servicii educaționale/servicii de
instruire privind atestarea agenților de securitate.
45. Servicii de pază și protecție pentru zi și
noapte, servicii de intervenții pentru securitate,
servicii de siguranță pentru protejarea bunurilor
și indivizilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08589

(740)

RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010803, ROMANIA

35. Agenții de publicitate, publicitate on-line într-

02/12/2021
GAUTHTECH PTE. LTD., 1
RAFFLES QUAY, #26-10, SOUTH
TOWER, SINGAPORE, 048583,
SINGAPORE

(540)

Gauth Expert
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicatii
mobile
descărcabile,
aplicații
software
descărcabile pentru telefoane mobile, programe
de
calculatoare
(software
descărcabil),
programe informatice pe telefonul mobil,
software pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, telefoane mobile, curele pentru telefonul
mobil, baterii, încărcătoare usb, incarcatoare,
cabluri usb, căști in-ear, căști audio, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
suporturi de stocare analogice goale, suporturi
de înregistrare analogice goale, suporturi digitale
de înregistrare, alarme de siguranță, ochelari
de soare, aparate și instrumente optice, ecrane
video, magneți decorativi, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
medii de stocare digitale, carcase pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, combinații de căști
cu microfon, magneți de pus pe frigider., aparate
didactice, dispozitive periferice de calculator,
tablete, ochelari de soare, dicționare electronice
portabile, roboți umanoizi cu inteligență
artificială, aparate pentru transmiterea sunetului,
aparate de înregistrare a sunetelor, dispozitive
pentru procesarea datelor, aparate didactice,
dispozitive de calculat, tocuri de ochelari,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, roboți de
învățământ, aparate de fotografiat, software
educational, aplicații descărcabile educative
pentru tablete, suporturi media educative
descărcabile, aplicații descărcabile de calculator
educative, aparate audiovizuale folosite în
scopuri didactice.

o rețea informatizată, publicitate de tip pay-perclick (PPC), promovare de produse și servicii
pentru terți, distribuire de materiale publicitare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, promovarea vânzărilor pentru
terți, consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, consultanță în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, servicii de informare
cu privire la aspecte comerciale, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
actualizare și întreținere de date din baze
de date informatice, servicii de promovare și
publicitate, producție de materiale publicitare,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, servicii de
informare privind afacerile, servicii ale agențiilor
de informații comerciale, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, agenții de informații comerciale,
consultanță profesională privind administrarea
personalului.
41. Antrenament (instruire), instruire, informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, informații în materie de educație,
publicare de cărți și periodice electronice online,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, servicii prestate de studiouri
de înregistrare, fotografie, distribuție de filme,
servicii de divertisment, administrarea serviciilor
educaționale, servicii de formare profesională,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, publicarea de materiale
multimedia online, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri,
organizare de conferințe educaționale, servicii
educaționale și de predare, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți, publicare de reviste,
publicare de jurnale, publicare de ziare,
publicare de cântece, publicarea de fotografii,
publicare de reviste electronice, publicare
de lucrări muzicale, publicare de publicații
periodice, servicii de publicare, inclusiv servicii
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de publicare electronică, publicare de cărți
și reviste, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizarea de jocuri cu participarea publicului,
organizare de jocuri și competiții, organizare de
spectacole, prezentare de concerte, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,
furnizare de informații în materie de divertisment,
informații în materie de divertisment, furnizare de
publicații electronice, organizare de evenimente
pentru divertisment, publicare de buletine
informative, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, organizare și conducere
de conferințe educative.
42. Consultanță în proiectarea și dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, programare pentru calculatoare,
stocare de date online, software ca serviciu
(SaaS), prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicații informatice (asp), cloud computing,
stocare electronică de imagini digitale, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini și alte date electronice, stocare
electronică video, găzduirea unui site pentru
stocare electronică de fotografii digitale și
videoclipuri, găzduire de aplicații interactive,
găzduire de pagini web pe internet (hosting),
design de cărți de vizită, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil penru
a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori,
găzduire de conținut de divertisment multimedia,
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, găzduire
de aplicații multimedia, găzduirea de conținut
digital pe internet, design și dezvoltare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, găzduire de platforme pe
internet, programare de software educativ.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08590

02/12/2021
SYNGENTA CROP PROTECTION
AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

KEPETRIK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08591

(740)

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

02/12/2021
SYNGENTA CROP PROTECTION
AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

(540)

HASILVIS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
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chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

diamante, imitații de bijuterii, bijuterii de damă,
accesorii pentru bijuterii.
16. Tatuaje temporare, tatuaje temporare
(decalcomanii).

───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08592

(210)
(151)
(732)

M 2021 08595

(740)

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(740)

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

02/12/2021
SYNGENTA CROP PROTECTION
AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

(540)

(540)

LIGURMAS

LEVAREAN

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

02/12/2021
SYNGENTA CROP PROTECTION
AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

───────

M 2021 08593

(210)
(151)
(732)

02/12/2021
NVM PREMIUM ONLINE SRL,
STR. POPA SAPCA, NR. 41,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

WNY

(540)

02/12/2021
BRILLO INVESTE S.R.L, ŞOS.
FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 9B,
CAMERA 5, ÎN SUPRAFATA DE
13, 47 MP, BL. B, SC. A, ET. 1, AP.
102, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

1 UNIFY FOOD

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, bijuterii personale, podoabe
(bijuterie), bijuterii prețioase, bijuterii cu

M 2021 08597

(511)

609

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, ceai, cacao si cafea artificială,
orez, paste si tăiței, tapioca si sago, făina
si preparate din cereale, păine, produse de
patiserie și produse de cofetarie, ciocolata,
inghetata, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de inghetata, comestibile, zahar, miere,
melasa, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheata (apa inghetata).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08599

02/12/2021
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,
SOS. KISELEFF, NR.10, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08598

02/12/2021
INTERSTAR CHIM SA,
BULEVARDUL BASARABIA,
NR.256, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

ALIANȚA PENTRU ȚARĂ APT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi magnetice cuprinzând afişe, clipuri
electorale preînregistrate, materiale publicitare
preînregistrate pentru campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar tipărite, ziare, reviste în scopul
campaniilor electorale.
35. Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri, congrese
cu scop cultural, educative sau de divertisment,
organizarea de conferinţe, organizarea și
susţinerea de seminarii, instruire, furnizarea de
publicaţii electronice.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCURESTI,
041256, ROMANIA

(540)

AROXOL PURE & FORTE

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.24; 27.05.17; 26.03.01
(591) Culori revendicate:albastru, alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
insecticide.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08600

(740)

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

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).

02/12/2021
GLORY RESIDENCE S.R.L.,
STR. INDEPENDENTEI, NR. 47,
DEMISOL, BL. 43, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

Glory residence

M 2021 08602

02/12/2021
MARIUS CONSTANTIN MANIA,
BLD. UNIRII NR 66, BL. K3, SC.
2, ET. 3, AP. 35, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

(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

Lăstar
(531)

Clasificare Viena:
05.01.19; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, perry, spirtoase
(băuturi), lichioruri, esențe alcoolice, cu excepţia
uleiurilor esenţiale, extracte din fructe alcoolice,
cu excepţia uleiurilor esenţiale, bitter.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08604

02/12/2021
CORNELIU SAVA, STR. BRAȘOV
NR. 22, BL. Z132, SC. A, AP. 26,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061448,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08606

(740)

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL 1, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

02/12/2021
ATENEUM SRL, STR. BUCUREŞTI
NR. 215, JUDEŢ CALARASI,
CĂLĂRAȘI, 910048, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

PARAINSECT CE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Insecticid concentrat emulsionabil pentru
combatarea insectelor zburătoare.

Advabody

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, bluze și șorturi pentru
sport, costume de jogging (îmbrăcăminte).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii sportive și de fitness,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane, consultanță în nutriție.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08607

(740)

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/12/2021
C.R.D. POWER IMOB-CONSULT
SRL, BD. GRIVITEI, NR. 81, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

───────

POWER IMOB
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
07.01.08; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate:negru, rosu, gri, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare,
asigurări, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, afaceri imobiliare, administrarea
proprietăților în regim de multiproprietate,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
administrare de imobile, gestiunea imobilelor,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți
în numele terților, servicii fiduciare imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
punere la dispoziție de locuințe, selectare și
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), gestionare de proprietăți imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, închirieri
de locuințe (apartamente), managementul
proprietăților imobiliare, furnizare de cazare
permanentă, servicii de coproprietate imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, colectarea chiriilor, agenți imobiliari,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
servicii de management imobiliar privind
tranzacțiile cu proprietăți imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, închiriere de
apartamente, administrare de clădiri cu
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
administrare de clădiri cu apartamente, închiriere
de apartamente, închiriere de case, servicii
financiare în domeniul vânzării și cumpărării de
valori mobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08609

02/12/2021
DINAMIC STORE SRL, STR. LIVIU
REBREANU, NR. 13, BL. N2, SC.
1, ET. 9, AP. 204, SECTOR 3,
SECTOR 3, ROMANIA

BRANDULESQ IP AGENCY, STR.
SOCULUI, NR. 51D, JUDETUL
ILFOV, COMUNA CORBEANCA, SAT
PETREȘTI, 077067, ILFOV, ROMANIA

(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
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
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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,
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.
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(540)
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02/12/2021
LEJEREANU S.R.L., STR.
LIBERTATII NR 4, CAMERA
1, BLOC M5, ETAJ 6, AP. 602,
JUDETUL ILFOV, COMUNA
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

Asuprit
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Ghete, şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot,
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, berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât), cizme,
chiloţi tip boxeri, sutiene, pantaloni de călărie
pentru purtare, camizole, caschete (articole de
îmbrăcăminte), şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete (lenjerie de corp), manşoane / manşete
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru ciclişti,
gulere detaşabile, rochii, capoate, apărători
pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau
sandale din iarba esparto(espadrile), veste
de pescuit, pantofi de fotbal / ghete de
fotbal, încălţăminte, cape de blană, blănuri
(îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte), galoşi,
jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte), pantofi
pentru gimnastică, cizmuliţe, pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, şosete-tălpici, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), rochii tip pulover / rochii
tip salopetă, chimonouri, chiloţi de damă /

chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), 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 incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării
din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă
(parka), pelerine, batiste de buzunar, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, sandale,
eşarfe, şaluri, 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, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri, portjartiere, ciorapi,
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,
pantaloni (am.), turbane, chiloţi, lenjerie de
corp/ desuuri, cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste / jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, broboade, jambiere.
───────

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

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

03/12/2021
PROKINETIC & NUTRITION SRL,
STR. ORHIDEELOR, NR. 29,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

615

ARA

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Emiterea de rapoarte medicale, compilarea
de rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății.
41. Instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, servicii de
instruire în domeniul medical, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, servicii de instruire pentru
asistente medicale care fac vizite la domiciliu,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul asistenței medicale, pregătire în arta
înfrumusețării, furnizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, furnizarea de seminarii educative
în materie de terapii de înfrumusețare, realizare,
coordonare şi organizare de conferinţe,
congrese şi simpozioane, servicii de formare
profesională în domeniul medical, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de

lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, 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,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ
sau de divertisment, furnizarea de cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere.
44. Terapie logopedă, pilates terapeutic, terapii
auditiv-verbale, terapie prin dans, servicii de
terapie, consiliere privind terapia ocupațională,
masaj, masaj și masaj shiatsu terapeutic,
furnizarea de informații referitoare la masaj,
masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultare în legătură cu masajul,
asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, furnizare de informații despre
masaj tradițional japonez, furnizarea de
informații medicale, consiliere medicală, clinici
medicale, termoterapie medicală, controale
medicale, consultații medicale, asistență
medicală, servicii medicale, asistență medicală,
îngrijire medicală, servicii medicale oferite
de clinici medicale, închirierea echipamentelor
medicale, depistare medicală (screening),
efectuarea examenelor medicale, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de
tratament medical, furnizare de tratament
medical, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
închiriere de instrumente medicale, servicii de
informare medicală, planificare de tratamente
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de consiliere medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
asistență medicală de urgență, servicii de
evaluare medicală, servicii de imagistică
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medicală, îngrijirea medicală a picioarelor,
servicii de examinări medicale, servicii de
asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, asistență medicală pentru animale,
servicii ale clinicilor medicale, asistență medicală
la domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, centre rezidențiale de asistență medicală,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
oferite de clinici medicale, testare psihometrică
în scopuri medicale, servicii medicale și de
sănătate, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de asistență medicală
pediatrică, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii mobile ale clinicilor medicale,
consiliere medicală în domeniul gravidității,
monitorizare la distanță de date medicale pentru
diagnostic și tratament medical, servicii de
tratament medical la domiciliu, închiriere de
echipament pentru uz medical, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare pentru
persoanele cu handicap, cadre pentru mers
și paturi, servicii de evaluare medicală pentru
pacienţii care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de servicii de asistență medicală, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate
de uz medical, furnizare de informații în
materie de închiriere de mașini și aparate
medicale, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de recuperare a informațiilor
medicale, furnizare de centre de recuperare
fizică, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, consiliere
medicală, furnizarea de informații medicale,
clinici medicale, controale medicale, consultații
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale, închirierea echipamentelor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, depistare medicală (screening),

aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, asistență medicală
de urgență, asistență medicală la domiciliu,
asistență sanitară în legătură cu chiropractica,
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
asistență sanitară în legătură cu exercițiile
terapeutice, 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
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
asistență stomatologică, case de odihnă, centre
rezidențiale de asistență medicală, chiropractică,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, chirurgie plastică, chirurgie veterinară,
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, consiliere
în domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere în domeniul stomatologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere legată
de nutriție, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
gravidității, consiliere medicală în legătură cu
stresul, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,
consiliere privind sănătatea publică, consiliere
privind terapia ocupațională, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consiliere referitoare
la necesitățile medicale ale persoanelor în
vârstă, consilierea psihologică a personalului,
consultanță cu privire la teste de auz,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
în nutriție, consultanță legată de nutriție,
consultanță medicală cu privire la pierderea
auzului, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
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și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații psihiatrice, consultații stomatologice,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului
pentru diagnosticare medicală sau tratament,
efectuarea examenelor medicale, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
examinarea medicală a persoanelor, informații
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire
paliativă, furnizare de servicii de îngrijire
temporară, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de reflexologie, servicii medicale
și de sănătate, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
de spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi
umane, terapie asistată cu animale, laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii de masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori si de alt personal
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
de tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, servicii medicale
si servicii conexe activităţii medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de consiliere medicală
și servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru

persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platforme electronice interactive oferite de
servicii de laboratoare medicale, servicii de
analize genetice pe animale în scopuri de
diagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii de aplicarea produselor cosmetice
pe față, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, servicii de asistență
sanitară furnizate de companii de asigurări
de sănătate, servicii de centre rezidențiale de
asistență medicală, servicii de chiropractică,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
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servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii
de consilierea psihologică a personalului,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, consultanță
în nutriție, consiliere legată de nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, servicii de
consultanță legate de nutriție, furnizare de
informații referitoare la nutriție, consiliere cu
privire la diete și nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08613

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

03/12/2021
PAUL CRISTINEL NITURA,
ALEEA PLOPILOR, NR. 4, BLOC
W2, SCARA 1, ET. 1, APT. 13,
JUDETUL GALATI, TECUCI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

ONYX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de spectacole interpretare
artiști, servicii de prestare muzicală, servicii
prestate de artiști.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08614

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

03/12/2021
PROKINETIC & NUTRITION SRL,
STR. ORHIDEELOR, NR. 29,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ARA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16
(591) Culori revendicate:roz (Pantone
7433C), rosu, verde, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Emiterea de rapoarte medicale, compilarea
de rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății.
41. Instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, servicii de
instruire în domeniul medical, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, servicii de instruire pentru
asistente medicale care fac vizite la domiciliu,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul asistenței medicale, pregătire în arta
înfrumusețării, furnizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, furnizarea de seminarii educative
în materie de terapii de înfrumusețare, realizare,
coordonare şi organizare de conferinţe,
congrese şi simpozioane, servicii de formare
profesională în domeniul medical, publicare
de texte medicale, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri

619

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, 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,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ
sau de divertisment, furnizarea de cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere.

44. Terapie logopedă, pilates terapeutic, terapii
auditiv-verbale, terapie prin dans, servicii de
terapie, consiliere privind terapia ocupațională,
masaj, masaj și masaj shiatsu terapeutic,
furnizarea de informații referitoare la masaj,
masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultare în legătură cu masajul,
asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, furnizare de informații despre masaj
tradițional japonez, furnizarea de informații
medicale, consiliere medicală, clinici medicale,
termoterapie medicală, controale medicale,
consultații medicale, asistență medicală, servicii
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
închirierea echipamentelor medicale, depistare
medicală (screening), efectuarea examenelor
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de tratament medical,
furnizare de tratament medical, închiriere de
echipament medical și de îngrijire medicală,
servicii de îngrijiri medicale,
examinarea
medicală
a
persoanelor, închiriere
de
instrumente medicale, servicii de informare
medicală, planificare de tratamente medicale,
servicii de analize medicale, servicii de
consiliere
medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
asistență medicală de urgență, servicii de
evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, îngrijirea medicală a picioarelor,
servicii de examinări medicale, servicii de
asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, asistență medicală pentru animale,
servicii ale clinicilor medicale, asistență medicală
la domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, centre rezidențiale de asistență medicală,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
oferite de clinici medicale, testare psihometrică
în scopuri medicale, servicii medicale și de
sănătate, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de asistență medicală
pediatrică, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii mobile ale clinicilor medicale,
consiliere medicală în domeniul gravidității,
monitorizare la distanță de date medicale pentru
diagnostic și tratament medical, servicii de
tratament medical la domiciliu, închiriere de
echipament pentru uz medical, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare pentru
persoanele cu handicap, cadre pentru mers
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și paturi, servicii de evaluare medicală pentru
pacienţii care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de servicii de asistență medicală, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate
de uz medical, furnizare de informații în
materie de închiriere de mașini și aparate
medicale, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de recuperare a informațiilor
medicale, furnizare de centre de recuperare
fizică, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, consiliere
medicală, furnizarea de informații medicale,
clinici medicale, controale medicale, consultații
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale, închirierea echipamentelor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, depistare medicală (screening),
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, asistență medicală
de urgență, asistență medicală la domiciliu,
asistență sanitară în legătură cu chiropractica,
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
asistență sanitară în legătură cu exercițiile
terapeutice, 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
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
asistență stomatologică, case de odihnă, centre
rezidențiale
de
asistență
medicală,
chiropractică, chirurgie, chirurgie estetică,
chirurgie estetică și plastică, chirurgie plastică,
chirurgie veterinară, consiliere farmaceutică,
servicii oferite de clinici, clinici medicale,
consiliere
genetică, consiliere în domeniul
imunologiei,
consiliere
în
domeniul
înfrumusețării, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere în domeniul stomatologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere legată

de nutriție, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
gravidității, consiliere medicală în legătură cu
stresul, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,
consiliere privind sănătatea publică, consiliere
privind terapia ocupațională, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consiliere referitoare
la necesitățile medicale ale persoanelor în
vârstă, consilierea psihologică a personalului,
consultanță cu privire la teste de auz,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
în nutriție, consultanță legată de nutriție,
consultanță medicală cu privire la pierderea
auzului, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, 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, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații psihiatrice, consultații stomatologice,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului
pentru diagnosticare medicală sau tratament,
efectuarea examenelor medicale, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
examinarea medicală a persoanelor, informații
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire
paliativă, furnizare de servicii de îngrijire
temporară, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de reflexologie, servicii medicale
și de sănătate, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
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de spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi
umane, terapie asistată cu animale, laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii de masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori si de alt personal
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
de tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, servicii medicale
si servicii conexe activităţii medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de consiliere medicală
și servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere

în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platforme electronice interactive oferite de
servicii de laboratoare medicale, servicii de
analize genetice pe animale în scopuri de
diagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii de aplicarea produselor cosmetice
pe față, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, servicii de asistență
sanitară furnizate de companii de asigurări
de sănătate, servicii de centre rezidențiale de
asistență medicală, servicii de chiropractică,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii
de consilierea psihologică a personalului,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, consultanță
în nutriție, consiliere legată de nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, servicii de
consultanță legate de nutriție, furnizare de
informații referitoare la nutriție, consiliere cu

622

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

privire la diete și nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08615

03/12/2021
S.C. NOVA FOOD DISTRIBUTION
S.R.L., STR. BACIULUI NR. 4,
BL.9, SC.3, ET.5, AP.99, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KIMMY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea pisicilor, alimente la conservă pentru
animale, alimente pe bază de lapte pentru
animale, alimente pe bază de ovăz pentru
animale, alimente pentru animale care dau lapte,
alimente pentru animale de fermă, alimente
pentru animale marine, alimente pentru animale,
care conțin extracte din plante, alimente pentru
animale, pe bază de lapte, alimente pentru
căței, alimente pentru găini, alimente pentru
oi, alimente pentru păsări de curte, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
băuturi pentru pisici, băuturi pentru câini, băuturi
pentru animale de companie, bulgări de sare

pentru animale, alimente pentru pisici, alimente
pentru pisici pe bază de sau care conțin pește,
alimente pentru viței, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de
semințe sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea
vitelor, făină de arahide pentru animale, turte de
arahide pentru animale, arpacaș pentru păsări,
biscuiți de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, grăunțe
pentru hrana animalelor, germeni de grâu pentru
consum animal, făină pentru animale, făină din
semințe de in pentru consum animal, făină din
boabe de soia (hrană pentru animale), făină
de pește pentru consumul animal, făină de
ovăz pentru consum de către animale, fân
uscat balotat, fân, furaje pentru cai, substante
alimentare fortifiante pentru animale, fermenți
pentru consum animal, extracte din drojdie
pentru a fi consumate de animale, extracte de
malț pentru a fi consumate de către animale,
drojdie uscată activă pentru animale, drojdie
pentru nutreț de animale, delicatese pentru
păsări, comestibile, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, crevete în saramură
pentru hrană de pești, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
hrană de animale derivată din fân, hrană de
animale derivată din fân uscat la aer, hrană de
animale derivată din materie vegetală, hrană de
animale pentru înțărcarea animalelor, hrană de
animale sub formă de bucăți, hrană de animale
sub formă de granule, hrană de animale sub
formă de nuci, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană la conservă
pentru câini, hrană la conservă pentru pisici,
hrană mixtă pentru animale, hrană pe bază de
cereale pentru animale, hrană pe bază de sos
de soia (hrană pentru animale), hrană pentru
animale de companie, hrană pentru animale
domestice, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
in (făină de -) (furaj), jucării comestibile pentru
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câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru animale, lapte praf
pentru animale de companie, lapte praf pentru
căței, lapte praf pentru hrana animalelor, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), lucernă uscată pentru animale, malț
cu conținut de albumină pentru consumație la
animale (nu de uz medical), malț pentru animale,
mâncare din semințe de rapiță pentru consum
animal, mâncare pentru hamsteri, mălai pentru
a fi consumat de către animale, nisip pentru
găini, nutreț fortifiant pentru animale, nutreț
pentru îngrășarea vitelor, oase de mestecat
pentru câini, oase comestibile și sticksuri pentru
animale de casă, produse pentru îngrășarea
animalelor, înlocuitori de lapte pentru utilizare
ca alimente pentru animale, produse pentru
păsări ouătoare, hrană pentru păsări, prăjituri din
cereale pentru animale, prăjituri de ovăz pentru
a fi consumate de animale, preparate alimentare
pentru pisici, oase de ros digestibile pentru câini,
oase de sepie, oase de sepie (pentru păsări
de colivie), oase pentru câini, oase și batoane
de mestecat pentru animale domestice, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, făină
de orez (nutreț), orez natural utilizat ca furaj
pentru animale, os de sepie pentru păsări, ovăz
pentru a fi consumați de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de calciu
pentru furaje, paie, paie (furaje), pastă de
amidon (hrană pentru animale), turte de porumb
pentru vite, porumb (procesat) pentru consum de
către animale, porumb pentru consum de către
animale, praf de semințe de ulei pentru animale,
preparate alimentare pentru câini, substanțe
de alimentare pentru albine, substanțe nutritive
(hrană) pentru pești, săruri minerale pentru
bovine, tablete de drojdie pentru a fi consumate
de animale, tărâțe de orez (hrană pentru
animale), preparate alimentare pentru albine,
preparate comestibile pentru cai, preparate din
cereale fiind hrană pentru animale, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente
pentru animale, pulbere comestibilă din actinidia
polygama pentru pisici domestice, turte de
rapiță pentru vite, reziduuri de distilerie, hrană

pentru animale, reziduuri din tratarea malțului
pentru utilizare ca hrană de animale, roșcove
de chile (alimente pentru animale), semințe
de in comestibile, neprocesate, semințe de in
pentru consum animal, turte de oleaginoase,
urluială (hrană pentru animale), sare pentru vite,
alge pentru hrana animalelor, hrană comestibilă
pentru animale pentru masticat, pulbere de alge
pentru hrana animalelor, hrană la conservă care
constă din carne pentru animale tinere.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08616

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA
640, BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

03/12/2021
S.C. NOVA FOOD DISTRIBUTION
S.R.L., STR. BACIULUI, NR.4,
BL.9, SC.3, ET.5, AP.99, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEXT GEN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea pisicilor, alimente la conservă pentru
animale, alimente pe bază de lapte pentru
animale, alimente pe bază de ovăz pentru
animale, alimente pentru animale care dau lapte,
alimente pentru animale de fermă, alimente
pentru animale marine, alimente pentru animale,
care conțin extracte din plante, alimente pentru
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animale, pe bază de lapte, alimente pentru
căței, alimente pentru găini, alimente pentru
oi, alimente pentru păsări de curte, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
băuturi pentru pisici, băuturi pentru câini, băuturi
pentru animale de companie, bulgări de sare
pentru animale, alimente pentru pisici, alimente
pentru pisici pe bază de sau care conțin pește,
alimente pentru viței, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de
semințe sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea
vitelor, făină de arahide pentru animale, turte de
arahide pentru animale, arpacaș pentru păsări,
biscuiți de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, grăunțe
pentru hrana animalelor, germeni de grâu pentru
consum animal, făină pentru animale, făină din
semințe de in pentru consum animal, făină din
boabe de soia (hrană pentru animale), făină
de pește pentru consumul animal, făină de
ovăz pentru consum de către animale, fân
uscat balotat, fân, furaje pentru cai, substante
alimentare fortifiante pentru animale, fermenți
pentru consum animal, extracte din drojdie
pentru a fi consumate de animale, extracte de
malț pentru a fi consumate de către animale,
drojdie uscată activă pentru animale, drojdie
pentru nutreț de animale, delicatese pentru
păsări, comestibile, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, crevete în saramură
pentru hrană de pești, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
hrană de animale derivată din fân, hrană de
animale derivată din fân uscat la aer, hrană de
animale derivată din materie vegetală, hrană de
animale pentru înțărcarea animalelor, hrană de
animale sub formă de bucăți, hrană de animale
sub formă de granule, hrană de animale sub
formă de nuci, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană la conservă
pentru câini, hrană la conservă pentru pisici,
hrană mixtă pentru animale, hrană pe bază de
cereale pentru animale, hrană pe bază de sos
de soia (hrană pentru animale), hrană pentru
animale de companie, hrană pentru animale
domestice, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,

hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
făină de in (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru animale, lapte praf
pentru animale de companie, lapte praf pentru
căței, lapte praf pentru hrana animalelor, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), lucernă uscată pentru animale, malț
cu conținut de albumină pentru consumație la
animale (nu de uz medical), malț pentru animale,
mâncare din semințe de rapiță pentru consum
animal, mâncare pentru hamsteri, mălai pentru
a fi consumat de către animale, nisip pentru
găini, nutreț fortifiant pentru animale, nutreț
pentru îngrășarea vitelor, oase de mestecat
pentru câini, oase comestibile și sticksuri pentru
animale de casă, produse pentru îngrășarea
animalelor, înlocuitori de lapte pentru utilizare
ca alimente pentru animale, produse pentru
păsări ouătoare, hrană pentru păsări, prăjituri din
cereale pentru animale, prăjituri de ovăz pentru
a fi consumate de animale, preparate alimentare
pentru pisici, oase de ros digestibile pentru câini,
oase de sepie, oase de sepie (pentru păsări
de colivie), oase pentru câini, oase și batoane
de mestecat pentru animale domestice, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, făină
de orez (nutreț), orez natural utilizat ca furaj
pentru animale, os de sepie pentru păsări, ovăz
pentru a fi consumați de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de calciu
pentru furaje, paie, paie (furaje), pastă de
amidon (hrană pentru animale), turte de porumb
pentru vite, porumb (procesat) pentru consum de
către animale, porumb pentru consum de către
animale, praf de semințe de ulei pentru animale,
preparate alimentare pentru câini, substanțe
de alimentare pentru albine, substanțe nutritive
(hrană) pentru pești, săruri minerale pentru
bovine, tablete de drojdie pentru a fi consumate
de animale, tărâțe de orez (hrană pentru
animale), preparate alimentare pentru albine,
preparate comestibile pentru cai, preparate din
cereale fiind hrană pentru animale, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
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pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente
pentru animale, pulbere comestibilă din actinidia
polygama pentru pisici domestice, turte de
rapiță pentru vite, reziduuri de distilerie, hrană
pentru animale, reziduuri din tratarea malțului
pentru utilizare ca hrană de animale, roșcove
de chile (alimente pentru animale), semințe
de in comestibile, neprocesate, semințe de in
pentru consum animal, turte de oleaginoase,
urluială (hrană pentru animale), sare pentru vite,
alge pentru hrana animalelor, hrană comestibilă
pentru animale pentru masticat, pulbere de alge
pentru hrana animalelor, hrană la conservă care
constă din carne pentru animale tinere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08618

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, APT. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

M 2021 08617

03/12/2021
SC TAROS GUARD SRL, SOS.
IANCULUI NR. 17, BL. 106C,
SC. B, ET. 9, AP. 83, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/12/2021
IMPERIAL COMPREST SERVICE
S.R.L., STR. SOLD. TUDOR
ION, NR. 3, BL. 6, ET. 9, APT.
96, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DIANĂ REUMATICĂ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate medicinale și farmaceutice.
───────

(210)
(151)
(732)

TAROS GUARD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03
(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, servicii de pază, servicii de
pază și protecție, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază contractuale, servicii de securitate fizică,

(540)

M 2021 08619

03/12/2021
SC SIMPA SA, SOS. ALBA IULIA
NR.70, JUD. SIBIU, SIBIU, 550052,
SIBIU, ROMANIA

SIMPA Sibiu
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cozonaci, pâine, pâine proaspătă, pâine
crocantă, pâine pita, pâine nefermentată, pâine
multicereale, pâine semicoaptă, pâine integrală,
chifle moi (pâine), pâine la aburi, pâine cu
usturoi, pâine de secară, amestecuri pentru
pâine, pâine de malț, aluat de pâine, pâine
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cu umplutură, pâine și chifle, pâine cu stafide,
prăjitură cu pâine, hamburgeri în pâine, pesmet
din pâine, pâine fără gluten, pâine umplută
cu fructe, pâine coaptă în prealabil, pâine
făcută cu drojdie, pâine aromată cu condimente,
lipii pentru sandvișuri (pâine), rulouri de pâine
umplute, pâine sub formă de bastoane, gustări
care constau în principal din pâine, pâine cu
conținut scăzut de sare, produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, blat de pizza,
blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, biscuiți crocanți din cereale, blaturi de
pizza congelate, brioșe, chifle umplute, clătite,
covrigei, covrigei moi, gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de multicereale,
hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri cu brânză
introduși în pâine, hamburgeri introduși în
chifle, hot dog (sandvișuri), mâncăruri preparate
sub formă de pizza, pateuri cu cârnați,
pizza, pizza (preparată), pizza congelată, pizza
proaspătă, pizza refrigerată, plăcinte, plăcinte
cu carne, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, produse de patiserie
aromate, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri
umplute, sandviș din brânză topită și șuncă,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri cu
carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri încălzite la grill,
sanvisuri continand carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snacksuri răsucite cu
gust de brânză, snacksuri din grâu extrudat,
vafe congelate, tiramisu, savarine, ecleruri,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată, alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aperitive (tartine),
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crocanți,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, chifle cu
gem, ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, cornuri, clătite americane,
creme pe bază de ciocolată, deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri sub
formă de spume (deserturi), dulciuri înghețate,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, nuga, pateuri cu ciocolată, plăcinte cu
iaurt congelate, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de

caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pavlova preparate cu alune, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, 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, 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 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 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,
spume, specialități de patiserie, rulouri cu
scorțișoară, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie umplute cu alcool, biscuiți, biscuiți
de turtă dulce, brioșe (muffins), covrigi glazurați
cu ciocolată, covrigi cu glazură de ciocolată,
deserturi preparate (produse de patiserie), foi
de patiserie congelate, fursecuri, fursecuri cu
glazură de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, fursecuri parțial învelite în
ciocolată, fursecuri parțial învelite într-o glazură
cu aromă de ciocolată, gogoși cu gaură în
mijloc, gustări de tip tort de fructe, madlene,
pateuri (patiserie), pateuri (produse de patiserie),
produse de patiserie, plăcinte cu afine, placinte
cu măr, plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac,
plăcinte cu ouă, plăcinte fără carne, prăjitură
cu migdale, prăjiturele, prăjiturele din aluat
prăjit, prăjituri cu brânză, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu căpșuni, prăjitură pentru micul
dejun, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
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cu nucă de cocos, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu
migdale, prăjituri din iaurt înghețate, prăjiturici
uscate (patiserie), prăjituri înghețate, produse
de patiserie, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie congelate, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie vieneză,
profiteroluri, quiche (tarte sărate), rulouri cu
ou, sufleuri, tarte, tarte cu cremă englezească
custard, tarte cu melasă, tarte cu ou, tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate, tarte
sărate sau dulci, tort cu caramel, torturi vegane,
turtă dulce.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), 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 produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, 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
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie
43. Servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în gogoșării, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, servicii oferite de pizzerii,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), 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, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bufet, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de mâncare la
pachet, servicii de gătit, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, 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 restaurante și baruri, servicii oferite de snackbaruri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08620

03/12/2021
MEHMET SEDIK KURTDISI, STR.
ION SULEA NR. 28, JUDEȚ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

ZAGORA ACTIVE
(511)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate cosmetice și articole de toaletă

nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
4. Lumânări și fitile pentru iluminat.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08621

03/12/2021
MEHMET SEDIK KURTDISI, STR.
ION SULEA NR. 28, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(591)

Culori revendicate:galben (Pantone
Yellow 012 C), portocaliu (Pantone
1375 C, Pantone 1235 C, Pantone
123 C), roșu (Pantone 179 C, Pantone
Bright Red C, Pantone 171 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurări și reasigurări, servicii de
brokeraj de asigurări.
───────

(210)
(151)
(732)

ZAGORA BOSS SPORT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.

(540)

M 2021 08624

03/12/2021
ALEXANDRA - ANA BIVOLU
- CÂRSTEA, STR. BANUL
ANTONACHE NR. 52-60, SC.
D, ET.1, APT.5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08623

03/12/2021
LUIZA-CARMEN NEGRILĂ, BD.
DECEBAL NR. 1, BL. H2, SC. 2, ET.
4, AP. 47, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

VICTORIA mea
(531)

AsiGO

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
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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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08629

03/12/2021
MARIA NAUTIC SRL, DRM.
LUNCA PRUTULUI, NR. 61B,
SECTOR 3, BUCURESTI, 032357,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08625

SKIPPER ACADEMY

03/12/2021
OVIDIU ARITON, STR.
LOGOFĂTUL UDRIȘTE NR.
11, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei nr.
1035346/09.12.2021 , solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii "Academy"

(531)

eStella
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare si învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea si reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 18.03.01
(591) Culori revendicate:verde (Hex 49B7B7),
gri (Hex #6D6D6D)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08631

03/12/2021
MIRCEA OCTAVIAN DRAJA,
STR. ARON COTRUȘ, NR.
71A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08632

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDET BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

03/12/2021
METALS SUPPLY CONSULTING
S.R.L., STR. DRUMUL GURA
CRIVATULUI, NR. 26, TRONSON
1, AP. 2, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

realfoods.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.04.03; 29.01.07
(591) Culori revendicate:maro (Pantone
490C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu produse tradiționale și
bio în băcăniile proprii, inclusiv on-line.
───────

F.C. CEAHLAUL
PIATRA NEAMT 1919
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 03.01.14; 27.07.04;
26.01.03; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru, galben, rosu ,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri
culturale, servicii oferite de ateliere recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
servicii de spectacole în direct, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
educative și de instruire, servicii sportive
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și de fitness, acreditare de performanțe
educaționale, 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, activități sportive și culturale, activități
sportive, activități sportive și de recreere,
administrare de centre de fitness, administrare
de școli de arte marțiale, administrarea
centrelor de bowling, ajustarea croselor de
golf pentru utilizatorii individuali, antrenament
(instruire), antrenament pentru fortificare și
îmbunătățire a condiției fizice, antrenamente
pentru sănătate și de fitness, antrenamente
sportive, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, asistență profesională individualizată
(coaching), cantonamente de fotbal, (instruire)
cluburi de agrement cu instalații sportive,
(instruire) cluburi de plajă și piscină, coaching
sportiv, concursuri de aerobic, concursuri
hipice, consultanță în domeniul antrenamentului
pentru menținerea condiției fizice, consultanță
în materie de fitness, coordonare de cursuri
de întreținere a condiției fizice, coordonare
de evenimente sportive, coordonare de
evenimente sportive în direct, coordonarea
antrenamentelor de fitness, cronometrarea
manifestărilor sportive, divertisment de tipul
jocurilor de baschet, divertisment de tipul
jocurilor de baseball, divertisment de tipul
jocurilor de hochei, divertisment de tipul
meciurilor de fotbal, divertisment de tipul
reprezentațiilor de gimnastică, divertisment de
tipul turneelor de golf, divertisment de tipul
curselor automobilistice, divertisment de tipul
concursurilor de mers pe role (roller derby),
divertisment de tipul concursurilor de box,
divertisment de tipul competițiilor desfășurate
pe pistă și pe teren, divertisment de tipul
competițiilor de ridicare a greutății, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
cursuri de taekwondo, cursuri de snowboard,
cursuri de pregătire în activități sportive, cursuri
de patinaj pe role, cursuri de jiu-jitsu, cursuri de
instruire privind menținerea formei fizice, cursuri
de hapkido, cursuri de golf, cursuri de gimnastică
aerobică, cursuri de fotbal, divertismentde tipul
meciurilor de fotbal, pronosport de fotbal, cursuri
de exerciții în grup, cursuri de educație fizică,
cursuri de exerciții fizice, divertisment de tipul
turneelor de tenis, divertisment sub formă
de concursuri de wrestling, divertisment sub
formă de curse de iahturi, educație fizică,
exploatare de locații sportive, facilități de înot,
exploatarea instalațiilor sportive, frunizare de

informații referitoare la curse, furnizare de baze
sportive pentru campionate de patinaj artistic,
furnizare de baze sportive pentru campionate de
patinaj viteză, furnizare de baze sportive pentru
schi, furnizare de baze sportive pentru tir cu
arcul, furnizare de camere de biliard, furnizare
de cursuri de pregătire privind gimnastica,
furnizare de cursuri în domeniul administrării
apei, furnizare de divertisment sportiv prin
intermediul unui site, furnizare de incinte
sportive pentru practicarea de polo, furnizare de
informații despre activități sportive, furnizare de
informații despre exerciții fizice pe un site web
online, furnizare de informații despre rezultatele
competițiilor de arte marțiale, furnizare de
informații legate de sportivi, furnizare de
informații referitoare la caii de curse, furnizare
de informații referitoare la cursele auto, furnizare
de informații referitoare la sporturile cu motor,
furnizare de informații sportive prin intermediul
mesajelor telefonice preînregistrate, furnizare de
servicii de săli și cluburi de sport, furnizare de
spații pentru biliard, furnizare de spații pentru
pârtii de schi acoperite, furnizare de servicii
educaționale referitoare la fitness, furnizare
de servicii educaționale referitoare la exerciții
fizice, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, instruire în
sporturi de iarnă, instruire în pilates, instruire
în materie de educație fizică, instruire în
gimnastică, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în domeniul antrenamentelor,
instruire pentru vânătoare, instruire pentru
menținerea condiției fizice, instruire pentru
confecționarea de chimonouri, instruire pentru
antrenamentul în circuit, furnizare de instalații
pentru patinajul pe role , furnizarea de pârtii
de schi, furnizarea de instalații pentru sporturi
pe gheață, furnizarea de instalații pentru schi,
furnizarea de instalații pentru fitness și exerciții
fizice, furnizarea de instalații pentru exerciții
în grup, furnizarea de instalații pentru cursele
de cai, furnizarea de informații referitoare la
jochei, furnizarea de informații despre rezultatele
meciurilor de box, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, furnizarea de
echipamente și de cursuri de pregătire în
domeniul exercițiilor fizice, furnizare de știri și
informații privind luptele corp la corp, printro rețea globală de calculatoare, furnizare de
terenuri și piste, furnizare de terenuri de
baseball, furnizare de terenuri pentru baseball,
organizare de evenimente și concursuri sportive
cu animale, organizare de evenimente de
curse cu automobile de serie, organizare de
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demonstrații de gimnastică, organizare de curse
sportive în jurul lumii, organizare de curse
de bărci, organizare de curse de biciclete,
organizare de curse de automobile, organizare
de curse cu bărci cu vele, organizare de
concursuri ecvestre, organizare de concursuri
de atletism, organizare de competiții și turnee
legate de curse de automobile, organizare
de competiții și turnee cu privire la șofat,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de competiții
de fotbal, organizare de competiții de patinaj
artistic și patinaj viteză, organizare de competiții
de patinaj viteză, organizare de competiții
sportive de pescuit, organizare de competiții sub
formă de curse, organizare de evenimente de
ciclism, organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente de patinaj
artistic, organizare de evenimente de sărituri
la obstacule, organizare de evenimente hipice,
organizare de evenimente sportive în cadrul
comunităților, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de instalații sportive pentru campionatele de
patinaj de viteză și artistic, organizare de jocuri
de base-ball, organizare de meciuri de box,
organizare de meciuri și demonstrații de baschet,
organizare de partide de pescuit de păstrăv,
organizare de partide de pescuit de somon,
organizare de partide de pescuit la muscă,
organizare de partide de tir cu arma, organizare
de partide de tir în care se folosesc ținte
zburătoare, organizare de partide de tragere
cu arcul, organizare de partide de vânătoare,
organizare de partide de vânătoare de
căprioare, organizare de raliuri automobilistice,
organizare de raliuri de motociclete, organizare
de turnee de golf, organizare de turnee
de golf profesionist, organizare de întâlniri
hipice, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de curse de cai, organizarea de
curse de alergări, organizarea de curse cu
motociclete, organizarea de concursuri de polo
pe apă, organizarea de competiții sportive,
organizarea de competiții de sumo, organizare,
realizare și coordonare de jocuri de scufundare,
organizare, pregătire și coordonare de meciuri
de tenis de masă, organizare, pregătire și
coordonare de meciuri de tenis, organizare,
pregătire și coordonare de meciuri de baschet,
organizare, pregătire și coordonare de jocuri
de golf, organizare, planificare și coordonare
de turnee sau concursuri de golf profesional,
organizare, planificare și coordonare de meciuri
de box, organizare, planificare și coordonare

de jocuri de fotbal, organizare, planificare și
coordonare de jocuri de baseball, organizare,
planificare și coordonare de curse de cai,
organizare, planificare și coordonare de curse de
biciclete, organizare, planificare și coordonare
de curse cu bărci, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de competiții de
lupte sumo, organizare și coordonare de
turnee de pescuit, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de competiții de atletism, organizare de turnee
sportive, pregătirea jucătorilor sportivi, procedeul
handicapului aplicat în evenimentele sportive,
producție de evenimente sportive, punere la
dispoziție de bazine de înot publice, punere la
dispoziție de instalații de patinaj artistic, punere
la dispoziție de instalații pentru campionate
de patinaj artistic și patinaj-viteză, organizarea
de evenimente de gimnastică, organizarea de
maratonuri, organizarea de meciuri de fotbal,
organizarea de triatlonuri, organizarea de turnee
de baschet, organizarea turneelor sportive,
organizarea și coordonarea de evenimente de
atletism la colegiu, organizarea și desfășurarea
competițiilor sportive de colegiu, piste de
bowling, planificarea de turnee profesioniste
de golf, poligoane de tragere, pregătire cu
privire la activități sportive, pregătire fizică
pentru practicarea golfului, pregătire sportivă,
pregătire în domeniul fitnessului, pregătire
în judo, pregătire în karate, pregătire în
kendo (pregătire în scrima japoneză), pregătire
în ridicarea greutăților, servicii de educare
sportivă, servicii de educație sportivă, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de agenții
de bilete (divertisment), rezervare de bilete
la evenimente culturale, rezervare de locuri
pentru spectacole și evenimente sportive,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, cercetare
în domeniul educației, certificare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
coaching personal (formare), consiliere în
carieră (educație), consiliere în materie de
pregătire medicală, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), coordonare de ateliere de
pregătire profesională, consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării.
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(210)
(151)
(732)

(740)

produse si servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vanzare cu amanuntul, al
punctelor de vanzare cu ridicata sau prin
mijloace electronice pentru oferirea de astfel
produse si servicii, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

M 2021 08634

03/12/2021
FNC NUTRITIE PIETROIU SRL,
CALEA GIULESTI NR. 333,
CLADIREA C12, CAMERA 2,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08635

(740)

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

VITALINE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Hrană şi băuturi pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, terci de tărâţe
pentru consum animal, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, produse masticabile
comestibile pentru animale, deşeuri distilate
pentru consum animal, biscuiţi pentru câini,
borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
făină de peşte pentru consum animal, nutreţ /
hrană pentru animale / furaj, grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, turtă de porumb pentru vite, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
turtă de oleaginoase / turtă pentru vite, făină de
arahide pentru animale, turtă de arahide pentru
animale, hrană pentru animalele de companie,
turtă de rapiţă pentru vite, făină de orez pentru
furaje, rădăcini pentru consum animal, nutreţ de
grajd pentru animale, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, germeni de grâu
pentru consum animal, drojdie pentru consum
animal.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul altor persoane a
produselor hrana si bauturi pentru animale
enumerate in clasa 31 permiţând consumatorilor
să compare şi să cumpere comod aceste
produse, regruparea în beneficiul altor persoane
a diverse servicii referitoare la hrana pentru
animale permiţând consumatorilor să compare
şi să cumpere comod aceste servicii, astfel de

03/12/2021
SC EURO PARTS DISTRIBUTION
SRL, STR. SLD. EROU IONESCU
GHEORGHE NR. 13, BL. 136,
SC. 2, ET.3, AP. 72, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

mesterino
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.03.06; 29.01.02;
29.01.08
(591) Culori revendicate:galben, negru
(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: scule electrice si accesorii, masini
de insurubat cu cablu, ciocane rotopercutoare,
masini de gaurit cu cablu, masini de gaurit
cu cablu, polizoare unghiulare/drepte cu cablu,
polizoare unghiulare/drepte cu cablu, rindele
electrice, freze verticale, suflante aer cald,
amestecatoare, pistoale de vopsit electrice,
capsatoare cu cablu, pistoale de lipit, unelte
multifunctionale, masini de gravat, seturi si
truse de scule electrice, tester de tensiune,
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lanterne, foarfeca electrica, pompe de aer,
masini de taiat, polizoare, masini de decupat,
accesorii scule electrice si consumabile seturi
si truse de scule electrice, aparate de masura
si control, nivele cu laser, aparate de sudura
si accesorii, masini de debitat sticla, scule de
mana, chei fixe, surubelnite, menghine, pile,
razuitoare, rindele, capsatoare, cuttere, dalti
si dornuri, poansoane, punctatoare, preducele,
leviere si rangi, ciocane demolatoare, masini
de gaurit cu acumulator, fierastraie circulare,
fierastraie stationare, polizoare de banc,
polizoare unghiulare cu acumulator, capsatoare
cu acumulator, accesorii masini de insurubat,
lampi led, masini de taiat tabla, compresoare
si scule pneumatice, rafturi si bancuri de
lucru, cutii pentru scule, organizatoare si
centuri, instrumente de masura, aparate de
curatat cu presiune, generatoare de curent
si motoare, accesorii si consumabile pentru
generatoare de curent, organe de asamblare
si feronerie, accesorii pentru mobilier, accesorii
pentru ancorari si tractari, produse de gradinarit,
mobilier gradina si terasa, articole camping,
produse pentru intretinerea plantelor, plase
intretinere plante, pompe de stropit, manusi
pentru gradinarit, accesorii pentru legat plante,
separatoare gazon, dispozitive imprastiere,
semnatoare manuala, prelate impermeabile,
accesorii pompe de stropit, utilaje pentru gradina
si accesorii, masini de tuns iarba, foarfeci de tuns
arbusti si gard viu, trimmere electrice, motocoase
de umar, fire motocoase, suflante, aspiratoare
frunze, tocatoare pentru resturi vegetale,
atomizoare si pulverizatoare, freze zapada,
mori de macinat cereale, incubatoare de oua,
motocultoare motosape, drujbe, motofierastraie
pe benzina, fierestraie electrice, pile ascutire
lanturi, foreze pamant, despicatoare lemne,
remorci motocultor, acumulatori si incarcatoare
pentru scule electrice, masini pentru aerat
gazonul, tractorase pentru tuns gazonul,
accesorii pentru masini de tuns iarba, accesorii
pentru motofierastraie/drujbe, lanturi drujbe/
motofierastraie, masini de batut stalpi, scule
si unelte de mana pentru gradina, foarfeci
vie, cazmale, lopeti, topoare si securi, sape
si scafe, greble, furci, fierastraie gradina, lada
compost, zdrobitoare struguri, prese struguri,
lopeti zapada, coase, tarnacoape, platatori
bulbi, roabe pentru gradina, masini dematurat
manuale, masini de maturat cu motor, sere
gradina, gratare de gradina, ghivece si accesorii
ghivece, instalatii pentru irigatii, produse
pentru animale de companie, butoaie, bidoane
si navete, biciclete, patine, role, accesorii
biciclete, patine, role, cutii depozitare, sisteme

racire terasa, hidrofoare, motopompe, grupuri
pompare, piese de schimb hidrofoare, pompe,
articole pentru casa, accesorii pentru pregatirea
mesei, accesorii pentru gatit, oale, tigai, vesela,
chiuvete bucatarie si accesorii, baterii bucatarie
dozatoare detergent, articole de curatenie,
perii, maturi, detergenti si solutii curatenie,
accesorii depozitare si organizare, suporturi
de vesela, etansanti poliuretanici, pistol silicon,
electrocasnice, ventilatoare pentru uz casnic,
aragazuri, aparate de gatit cu abur si convectie,
masini de gatit manuale, masini de gatit electrice,
cuptoare cu microunde, gratare electrice,
prajitoare, mixere, masini de tocat carne,
storcatoare de fructe si legume, blendere, fiare
de calcat, statii de calcat, aspiratoare portabile,
uscatoare de par, cafetiere, espressoare de
cafea, rasnite, fierbatoare electrice, masini
de cusut, boxe portabile, aparate de masaj,
aparate de aer conditionat, purificatoare de aer
pentru uz casnic, aparate de dezumidificare a
aerului, radiatoare electrice, obiecte sanitare,
baterii lavoar, baterii dus, articole pentru menaj
casnic, uscatoare rufe si accesorii, cosuri
de gunoi, accesorii baie, savoniere, suporturi
pentru prosoare, instalatii hidro, robineti apa,
reductoare presiune, regulatoare, accesorii
curatare sobe si seminee, generatoare de
aer cald, ventilatoare, echipamente protectia
muncii, materiale de constructie, unelte de
zugravit, gletiere, spacluri, mistrii, pensule,
adezivi, siliconi, benzi, utilaje pentru constructii,
betoniere, palane si scripeti, roabe si carucioare,
scari telescopice, produse etansare acoperisuri,
accesorii usi, utilaje de ridicat, prelungitoare,
triple, fise, derulatoare cablu electric, redresoare
auto, tarcuri pentru animale, masini de tuns
pentru animale, aparate de muls, hamuri
pentru cai, deplumator pasari, oparitor pasari,
imbracaminte, incaltaminte si accesorii pentru
pescuit, 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 siteurilor 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 online de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08636

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

03/12/2021
MAISON MERVEILLE S.R.L.,
STRADA MIHAI VITEAZUL
NR 99, SAT VIFORÂTA, JUD.
DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(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
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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 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)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08637

03/12/2021
PETRIŞOR - IUSTINIAN FRÎNCU,
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
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(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,
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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

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08641

03/12/2021
PRIMAVERII PARK SRL, STR. 23
AUGUST NR. 2, BL. R4, SC. A, ET.
4, AP. 18, JUD. ILFOV, BUFTEA,
070000, ILFOV, ROMANIA

M 2021 08640

03/12/2021
SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,
BUCUREŞTI SECTORUL 6, STR.
PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

AEROCITY
(531)

Clasificare Viena:
05.01.05; 18.05.01; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Activitati imobiliare, serviciin de tranzacţii
imobiliare.
───────
(531)

Sanvero Eu-Lax

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.03.02; 29.01.15;
05.05.20; 26.11.13; 25.01.15
(591) Culori revendicate:verde, galben, rosu,
mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare, digestive, enzime
digestive, digestive de uz farmaceutic, preparate
probiotice utilizate în scopuri medicale, care
ajută la menținerea unui echilibru natural al florei
din sistemul digestiv
35. Publicitate
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08642

(210)
(151)
(732)

M 2021 08643

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ŢEPEŞ VODĂ NR. 130, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021527, ROMANIA

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/12/2021
DORINEL VIŞOIU, STR. POET
PANAIT CERNEA NR. 14, BL. M5,
SC. 1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

03/12/2021
MANDY FOODS INTERNATIONAL
SRL, DRUMUL NISIPOASA NR.
46-52, BIROUL NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MANDY FOODS
Vegetal ORIGINAL
(531)

DELCATI DELICII DIN CĂTINĂ
(531)

Clasificare Viena:
05.01.03; 08.07.25; 05.03.11; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe conservate, congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
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.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.08;
26.11.12
(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pateu vegetal, pateuri vegetale, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, extracte vegetale pentru
alimente, creme tartinabile pe bază de legume,
produse tartinabile pe bază de legume, pastă
de măsline, pastă de năut, creme tartinabile pe
bază de legume, pastă tartinabilă din soia, pastă
tartinabilă pe bază de legume, pastă tartinabilă
cu legume, pastă vegetală tartinabilă.
35. Servicii de promovare a produselor prin
intermediul website-urilor, publicitate, afaceri
comerciale, regruparea în avantajul terţilor a
pateurilor vegetale (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, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu pateu vegetal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pateuri vegetale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu proteina vegetala
texturata formata pentru utilizare ca inlocuitor
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu extracte vegetale pentru alimente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme tartinabile pe baza de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
tartinabile pe bază de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pastă de
măsline, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pastă de năut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme tartinabile
pe bază de legume, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pateu vegetal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu proteina vegetala texturata formata
pentru utilizare ca inlocuitor de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu extracte
vegetale pentru alimente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme tartinabile
pe baza de legume, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse tartinabile pe
bază de legume, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pastă de măsline, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pastă de năut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme tartinabile pe bază de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu pateu vegetal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu proteina vegetala
texturata formata pentru utilizare ca inlocuitor
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu extracte vegetale pentru
alimente, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu creme tartinabile pe baza
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse tartinabile
pe bază de legume, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pastă
de măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pastă de năut,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu creme tartinabile pe bază de
legume, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pateu vegetal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu proteina vegetala texturata
formata pentru utilizare ca inlocuitor de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu extracte vegetale pentru alimente,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme tartinabile pe baza de legume,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse tartinabile pe bază de
legume, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pastă de măsline, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pastă de năut, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme tartinabile pe bază
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pateu
vegetal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu pateuri vegetale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu proteina vegetala texturata
formata pentru utilizare ca inlocuitor de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu extracte vegetale pentru
alimente, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu creme
tartinabile pe baza de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu produse tartinabile pe bază
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pastă
de măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pastă de
năut, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu creme tartinabile
pe bază de legume, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
pateu vegetal, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu proteina vegetala
texturata formata pentru utilizare ca inlocuitor
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu extracte
vegetale pentru alimente, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
creme tartinabile pe baza de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu produse tartinabile pe bază
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pastă de
măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pastă de
năut, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu creme tartinabile
pe bază de legume, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata şi online în legatură cu
pasta tartinabilă din soia, servicii de vânzare cu
amanuntul, cu ridicata şi online în legatură cu
pasta tartinabilă pe bază de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi online în
legatură cu pasta tartinabilă de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi online
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în legatură cu pastă vegetală tartinabilă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare de alimente, depozitare de
alimente, ambalare de alimente pentru transport,
transportul de alimente, servicii de transport de
alimente, transport refrigerat de alimente.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08644

03/12/2021
ADYSIM SRL, STR.
PETRĂCHIOAIA NR. 36, JUD.
ILFOV, AFUMAŢI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

web online, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radiofonică,
publicitate prin bannere, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de repatriere a pacienților (transport),
transport terestru, transport aerian, transport
rutier, transport fluvial, transport maritim,
transport terestru de persoane, transport
feroviar de persoane, servicii de transport
rutier pentru persoane, servicii de transport
pentru
persoanele
rănite,
organizarea
transportării, transportul pasagerilor, transport
de autovehicule, transport de pasageri, transport
de călători.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii funerare, servicii
funerare conexe incinerării, servicii funerare
conexe incinerării pentru animale de companie,
servicii funerare pentru animale de companie,
organizarea de ceremonii funerare, servicii de
incinerare, servicii de incinerare pentru animale
de companie.
───────

ADYSIM

(210)
(151)
(732)

M 2021 08645

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.10,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
03.07.11; 05.03.11; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Sicrie, sicrie din răchită, sicrie din lemn,
sicrie și urne funerare, urne funerare, plăci
funerare din plastic, urne funerare din metale
prețioase.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, publicitate online,
publicitate și marketing, administrare de
afaceri, administrare a evidențelor comerciale,
managementul și administrarea afacerilor,
asistență în administrarea afacerilor, servicii
de administrare a afacerilor, administrarea
societăților comerciale (pentru terți), consultanță
profesională privind administrarea personalului,
servicii de publicitate și marketing online,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini

04/12/2021
CRAMA DIN DEAL S.R.L., SAT
GURA VADULUI NR. 446, JUD.
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CRAMA LUI MITICA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri,
vinars, băuturi distilate.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08646

04/12/2021
TURISM SOMEŞ EVENT SRL,
STR. REPUBLICII, NR.78, JUDEŢ
BISTRIŢA NĂSĂUD, SÂNGEORZBĂI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDEŢ
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(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:
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
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 asi 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,
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
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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
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
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08647

04/12/2021
FUNDAȚIA SORIȚA, STR.
GHEORGHE ȘINCAI, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430311, MARAMUREȘ, ROMANIA

Sorița
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă
în managementul afacerilor, 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,
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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, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, 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 coworking, 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, 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,
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 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 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 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, 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, 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.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
evaluarea
antichităţilor,
managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
evaluarea operelor de artă, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
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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,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, 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),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
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 plati 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, 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,
evaluarea timbrelor, 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.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
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), curăţarea
articolelor
de
îmbrăcăminte,
închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor,
închirierea
excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică / servicii
de fracţionare, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, instalarea, întreţinerea
şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
ascuţirea cuţitelor, spălarea rufelor, închirierea
maşinilor de spălat rufele, montarea cablurilor,
întreţinerea articolelor din piele, curăţare
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şi reparare, călcarea lenjeriei, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, zidărie,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu
motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrari de instalaţie de apă şi canal,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, şlefuire
cu piatră ponce, repararea pompelor,
servicii de exploatare în carieră, recositorire,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor uzate sau
parţial distruse, reumplerea cartuşelor de
toner, renovarea articolelor de îmbrăcăminte,
furnizarea nformaţiilor legate de reparaţii,
repararea încuietorilor de siguranţă, repararea
liniilor electrice, restaurarea lucrărilor de artă,
restaurarea instrumentelor muzicale, reşaparea
anvelopelor,
nituire,
pavarea
drumurilor,
închirierea maşinilor de măturat străzile, servicii
pentru acoperişuri, protecţie anticorozivă,
întreţinerea şi repararea seifurilor, sablare,
construcţia de eşafodaje, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, 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,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
38. 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), transmisie de podcasturi,

inchirierea de telefoane inteligente, 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, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii
de
teleconferinţă,
servicii
de
telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
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).
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
transportul cu ambulanţa, 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, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc
în străinătate, servicii de folosire în
comun a autovehiculelor, cărăuşie, umplerea
bancomatelor cu numerar, 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, 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, însoţirea
turiştilor, transportul cu feribotul, livrarea de
flori, închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
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de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (am.)) /
servicii de agenţie de transport, transportul de
mărfuri, închirierea de garaje, împachetarea
cadourilor, transportul protejat al bunurilor de
valoare, tractarea, închirierea de cai, spargerea
gheţii, transportul marin, livrarea de mesaje,
închirierea maşinilor de curse, închirierea
autocarelor, închirierea sistemelor de navigaţie,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete,
închirierea locurilor de parcare, transportul
de pasageri, depozitarea fizică a datelor
sau documentelor stocate electronic, pilotarea,
transportul ambarcaţiunilor de agrement, servicii
de hamali, transportul pe calea ferată,
închirierea vagoanelor de cale ferată, închirierea
vagonetelor de cale ferată, închirierea de
frigidere / închirierea de dulapuri frigorifice
pentru alimente, servicii de debarasare,
operaţiuni de salvare (transport), transportul
fluvial, salvare, operaţiuni de încărcaredescărcare, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, furnizarea de informatii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu
taxiul, remorcare, închirierea de tractoare,
informaţii despre trafic, 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, furnizarea de informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul de
mobilier, rezervări de călătorie, 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, împachetarea bunurilor.
40. Purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor
de aer condiţionat, aplicarea de apreturi de
finisaj pe materialele textile, fierărie, fabricarea
cazanelor, închirierea de cazane, legătorie,
lustruirea prin abraziune, placare cu cadmiu,
placare cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea
ţesăturilor, impermeabilizarea ţesăturilor /
impermeabilizarea
pânzelor,
ignifugarea
ţesăturilor / ignifugarea pânzelor / ignifugarea
materialelor
textile,
vopsirea
ţesăturilor,
precontractarea
ţesăturilor,
modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii de separare
a culorilor, tratamente de rezistenţă la rupere
pentru articolele de îmbrăcăminte, servicii de

crioconservare, confecţionarea personalizată a
blănurilor, croitorie personalizată, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi,
decontaminarea
materialelor
periculoase,
servicii de tehnician dentar, distrugerea
deşeurilor
şi
gunoaielor,
croitorie
de
damă, servicii de vopsire, galvanizare,
brodare, producerea de energie, gravare,
albirea ţesăturilor, măcinarea făinii, afumarea
alimentelor,
conservarea
alimentelor
şi
a
băuturilor,
înrămarea
lucrărilor
de
artă,
congelarea
alimentelor,
zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionarea
blănurilor, tratarea blănurilor împotriva moliilor,
lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor din
piele, prelucrarea articolelor din piele, tipărire
litografică, magnetizare, placarea cu metal,
tratarea metalului, călirea metalului, turnarea
metalului, frezare, placarea cu nichel, tipărirea
offset, şlefuirea sticlei optice, finisarea hârtiei,
tratarea hârtiei, imprimarea de modele, tratarea
prin presare permanentă a ţesăturilor, servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
imprimare fotografică, fotogravură, arderea
argilelor / arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile / tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de la
maşină, imprimare d personalizată pentru alţii,
fabricarea berii pentru alţii, fabricare la comandă
de pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut), tratarea
deşeurilor (transformare), tratarea apei, servicii
de sudare, tratamente de colorare a geamurilor,
reprezentând un strat de acoperire, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
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şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de 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 de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de knowhow (instruire), servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, pregătire în
judo, examinare pedagogică pentru utilizatori în
vederea calificării ca piloți de drone, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de ditare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, furnizarea
de 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 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,
servicii de 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
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor 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),
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 divertisment
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), 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, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, 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
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terenurilor de tenis, producţii de teatru, servicii
de agenţie de bilete (divertisment), 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, servicii de grădină zoologică.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
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, 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, cercetare în domeniul cosmeticii, 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, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, 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, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
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, informaţii
meteorologice, 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, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (paas), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, 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
mediulu, 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,
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
deblocarea telefoanelor mobile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, planificare
urbană, efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
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închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
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 de
mâncăruri, servicii de bucătari personali.
44. Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane
de înfrumuseţare, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii stomatologice,
depilarea cu ceară, închirierea de echipamente
pentru ferme, servicii de viticultura, consultanta
in domeniul viticultuii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, grădinărit, implanturi
de păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, horticultură,
cultivarea plantelor, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
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, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, îngrijirea animalelor de companie,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură şi, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor.
45. Servicii de agenţii de adopţie, servicii de
soluţionare alternativă a litigiilor, servicii de
arbitraj, consultanţă în astrologie, îngrijirea
copiilor (babysitting), servicii de înmormântare,
servicii de cartomanţie, însoţire / escortare
în societate (însoţire), închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, managementul drepturilor
de autor, servicii de crematoriu, servicii
matrimoniale, servicii de agenţii de detectivi,
servicii de plimbare a câinilor, servicii de
îmbălsămare, închirierea rochiilor de seară,
închirierea alarmelor de incendiu, închirierea
extinctoarelor de incendiu, stingerea incendiilor,
organizarea ceremoniilor funerare, activităţi
funerare, consiliere în perioada de doliu,
servicii juridice in domeniul migratiei, servicii
de interpretare a cartilor de tarot, auditare
a conformității juridice, cercetare genealogică,
servicii de pază, previziuni astrologice, servicii
de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), inspecţia fabricilor în scopuri de
siguranţă, consultanţă în proprietate intelectuală,
asistenţă în îmbrăcarea kimonoului, închirierea
numelor de domenii pe internet, cercetare
juridică, servicii de pregătire a documentelor
juridice, administrarea juridică a licenţelor,
servicii juridice în legătură cu negocierea
contractelor pentru terţi, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă / consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
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juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, pet sitting (îngrijirea temporară a
unui animal de companie aparţinând unui terţ),
consultanţă în ceea ce priveşte securitatea
fizică, planificarea şi organizarea ceremoniilor
de nuntă, înregistrarea numelor de domenii
(servicii juridice), eliberarea porumbeilor pentru
ocazii speciale, oficierea ceremoniilor religioase,
închirierea de seifuri, scanarea bagajelor din
motive de securitate, consultanţă spirituală,
urmărirea bunurilor furate.
───────

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

CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BLOC 21, APT 44, JUDEŢ MUREŞ,
TÂRGU MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

05/12/2021
VASILICĂ GODJA CETERAȘU
SRL, JUDEŢ MARAMUREŞ,
COMUNA ONCESTI, NR. 334,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

givemag
(531)

Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591)
(511)

Culori revendicate:rosu, alb, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii ce implică promovarea şi promoţii de
vânzare online, publicitate online şi promovare
prin intermediul unei retele de computere
şi al unei retele de telefonie mobile, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, servicii de marketing
și promoționale pentru: acetonă, adezivi pentru
postere publicitare, adezivi pentru afişe /
adezivi pentru tapet, adezivi pentru plăci
cermice, amoniac, antigel, lichide auxiliare
folosite cu substanţe abrazive, hârtie pentru
schiţe, pânză pentru schiţe, lichid de frână,
preparate de lipire, adeziv tip ciment pentru
încălţăminte, catalizatori, clor, aditivi detergenţi
pentru benzină / aditivi detergenţi pentru
carburant, apă distilată, produse chimice pentru
decolorarea emailului, chit, clei (lipici), altul decât
papetărie sau de uz casnic, chit pentru anvelope,
naftalină, lacuri, vopsele, diluanţi pentru vopsele,
diluanţi pentru lacuri, loţiuni după ras, odorizante,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, săpun antiperspirant, antiperspirante
(articole de toaletă), astringente pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare, ulei
de bergamo, basma (nuanţator cosmetic),
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetice, sclipici de unghii, preparate de
curăţare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
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,
cosmetice, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, creme pentru articolele din piele /
ceruri pentru articolele din piele, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman, preparate depilatoare / depilatoare, ceară
depilatoare, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (articole

652

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

de toaletă), şampoane uscate, preparate de
curăţare uscată, agenţi de uscare pentru maşini
de spălat vase, apă de colonie, 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, gene
false, unghii false, produse pentru îndepărtarea
cerii de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, 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, 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 părulu,
ulei de iasomie, 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, lichide pentru curăţarea parbrizului,
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, 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, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
uleiuri pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri
şi arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, parfumerie, parfumuri,
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice,
preparate fitocosmetice, pomezi pentru scopuri
cosmetice, piatră ponce, ulei de trandafir,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, lemn
parfumat, apă parfumată, şampoane, săpun
pentru ras, preparate pentru ras, săpun,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, benzi pentru albirea dinţilor,
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmeticeş
şerveţele impregnate cu preparate pentru

demachiereş apă de toaletă, preparate de
toaletă, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, lumânări
pentru pomul de crăciun, compoziţii pentru
legarea prafului pentru măturare, preparate
pentru
îndepărtarea
prafului,
compoziţii
pentru depunerea prafului, compoziţii pentru
absorbţia prafului, ulei de motor, lumânri
parfumate, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, scutece pentru bebeluşi /
scutece pentru bebeluş, scutece-chiloţel pentru
bebeluşi, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienicil dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, cutii de prim-ajutor, umplute, alifii,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoaseş preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, săpun cu
conţinut medicamentos, alcool medicinal, apă
de gură pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, embleme metalice pentru vehicule,
bolţuri metalice, bolţuri, plate, şuruburi metalice,
şaibe metalice, imprimante 3d, pixuri pentru
imprimare 3d, osii pentru maşini, lagăre de
rulmenţi pentru maşini, rulmenţi (componente
ale maşinilor), curele pentru maşini, curele
pentru motoare, mixere, electrice, pentru uz
casnic, arbori cu came pentru motoarele
vehiculelor, carburatoare, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, biele
pentru maşini, motoare, cilindri pentru motoare,
bormaşini, tobe (componente ale maşinilor),
dinamuri, curele de ventilator pentru motoare,
ventilatoare pentru motoare, alimentatoare
(componente ale maşinilor), volante de
maşină, bujii incadescente pentru motoare
diese, maşini de găurit electrice, carcase
(componente ale maşinilor), cricuri (maşini),
cricuri pneumatice, îmbinări (componente ale
motorului) / îmbinări etanşe (componente ale
motorului), carcase pentru lagăre (componente
ale maşinilor)ş lagăre (componente ale
maşinilor), pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), pompe (componente ale maşinilor,
motoarelor), pompe (maşini), pompe pentru
instalaţiile de încălzire, cricuri cu cremalieră,
bobine (componente ale maşinilor), regulatoare
(componente ale maşinilor), furtunuri pentru
aspiratoare, aspiratoare, saci pentru aspiratoare,
maşini de spălat (rufe), roţi de maşini, cţite
pentru deschis cutiile, tacâmuri, cuţite, aparate
de epilat, electrice şi neelectrice, ondulatoare
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pentru gene, plăci de păr, tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, maşini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, leviere,
cricuri de ridicat, acţionate manual, seturi de
manichiură, seturi de manichiură, electrice, cleşti
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice, cuţite de decojit,
seturi de pedichiură, lame de ras, aparate de ras,
electrice sau neelectrice, foarfeci, şurubelniţe,
neelectrice, foarfeci de tuns, 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, chei
tubulare de tip t, pensete, feliatoare de legume,
acționate manual/ mărunţitoare de legume,
acționate manual, cuţite pentru friptură, furculițe
pentru friptură, cuţite de legume, tocătoare de
legume, spiralizatoare de legume, acţionate
manual, decojitoare de legume, acţionate
manual, alarme, receptoare audio şi video,
cântare de baie, baterii, electrice, camere video,
aparate de fotografiat (fotografie), calculatoare,
telefoane fără fir, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru calculatoarele tabletă,
discuri, magnetice, agende electronice, becuri
pentru bliţ (fotografie), bliţuri (fotografie), căşti
de radio, laptopuri, linguri pentru măsurare,
microfoane, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, aparate de fototelegrafie, căşti de
protecţie, măşti, de protecţie, radiouri, pickupuri, cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante sau fotocopiatoare, bureți pentru
căști, cântare, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, casetofoane
portabile, magnetofoane, televizoare, ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), aparate
de înregistrare video, casete video, aparate
de aer condiţionat, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, filtre de cafea, electrice,
aragazuri / maşini de gătit, plite electrice,
friteuze, electrice, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de gătit la aburi, electrice,
congelatoare, brichete cu gaz, uscătoare
de păr, reşouri, maşini de gătit (cuptoare),
lămpi pentru unghii, vitrine frigorifice, frigidere,
rotisoare, faruri de vehicule, hote de aerisire,
alarme antifurt pentru vehicule, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de

automobile, anvelope de automobileş caroserii
de automobile, caroserii de vehicule, 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,
brichete pentru automobile, huse pentru volanul
vehiculului, sănii, cărucioare de copii, jante
pentru roţi de vehicule, volane pentru vehicule,
şasiuri pentru vehicule, artificii, ceasuri cu
alarmă, brăţări (bijuterii), broşe (bijuterii), lanţuri
(bijuterii), cutii de ceasuri, ceasornice, ceasuri
şi ceasornice, electrice, cercei, bijuterii din
chihlimbar, pandantive bijuterii / pandantive
pentru bijuterii, bijuterii, cutii de bijuterii, furnituri
de bijuterii, medalioane (bijuterii), perle (bijuterii),
pendule (ceasornicărie), ace (bijuterii), cutii
de ceas (componente ale ceasurilor), ceasuri,
ceasuri de mână, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, plicuri (papetărie), steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari, agende, steaguri,
grnituri de ambreiaj, ambalaje rezistente la apă,
pungi (plicuri, săculeţi) din piele, pentru ambalat,
port-bebe, fotolii, articole pentru pat, cu excepţia
lenjerie, paturi, schelete de paturi din lemn,
mască de chiuvetă (mobilier), dulapuri pentru
cărţi, cutii din lemn sau plastic, şezlonguri,
commode, cutii pentru jucării, cuiere, dulapur,
birouri, divane, tabureţi, mobilă, premergătoare,
mobilă de birou, scaune / bănci (scaune), vitrine
(mobilă), bufeturi, canapele, taburete, mese,
dulapuri de haine, bureţi abrazivi pentru bucătări,
linguri de gătit (ustensile de gătit), ceaune,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige de
rufe, cârpe de curăţare / pânze de curăţare,
râşniţe de cafea, acţionate manual, oale de gătit,
ustensile cosmetice, spatule cosmetice, veselă,
farfurii de unică folosinţă, pahare de băut, tăvi,
cârpe de şters praful (pânze), vase de lut /
faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru ouă, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, pahare
(recipiente), răzători pentru bucătărie, cleşti
pentru gheaţă, cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
ustensile de bucătărie, masuţe, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, mopuri, căni, perii pentru unghii,
spărgătoare de nuci, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patisserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, pisăloage pentru bucătărie,
vase, farfurioare, 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, cratiţe (acoperite), zharniţe,
cleşti pentru zahăr, farfurii pentru masă, ceainice,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
prelate, huse pentru pat / cearşafuri / cuverturi
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(cearşafuri) / cuverturi matlasate, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, pături pentru
pat, huse draperii pentru pat, cârpe pentru
demachiere, huse (detaşabile) pentru mobilă /
huse detaşabile pentru mobilă, huse pentru
pernele de divan, scutece din pânză, lenjerie
de uz casnic, cearşafuri (textile), saci de dormit
pentru bebeluşi, saci de dormit, traverse de
masă, nu din hârtie, garnituri de masă, nu
din hârtie, şerveţele de masă din material
textile, piese de îmbrăcăminte, încălţăminte
pemtru bărbaţi, femei şi copii, îmbrăcăminte și
încălțăminte pentru sporturi pentru bărbaţi, femei
şi copii, costume de bal mascat pemtru bărbaţi,
femei şi copii, îmbrăcăminte din hartie, pălării din
hartie utilizate ca îmbrăcăminte pemtru bărbaţi,
femei şi copii, bavete, nu din hârtie, batiste
de buzunar, saci pentru picioare, neîncălziţi
electric, covoraşe de baie, substrat de covor,
covoare pentru automobile / covoare pentru
automobile, covoare / carpete, carpete agăţate
pe pereţi, nu din material textile, covoraşe de
intrare, învelitori de pardoseală, protecţii pentru
pardoseli, rezistente la foc, pentru şeminee şi
grătare, covoare pentru gimnastică / saltele
pentru gimnastică, covoraşe / preşuri, covoare
din frânghii împletite pentru pârtiile de schi,
covoare antiderapante, covoare din stuff, tapet
din material textil, învelitori de pardoseală din
vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.
39. Servicii de ambalare, împachetare şi livrare
a bunurilor prin intermediul unei reţele proprii
de curierat, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, transportul de mobilier.
41. Divertisment, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, organizarea
de competiţii (divertisment), organizarea de
loterii, servicii de fotografie, prezentarea
prestaţiilor live.
42. Servicii de calculator şi tehnologie pentru
securizarea datelor informatice şi a informaţiilor
personale şi financiare, precum şi pentru
detectarea accesului neautorizat la date şi
informaţii, servicii de protecție anti- virus
pentru computer, servicii de criptare a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
de identificare personală pentru detectarea
furtului de identitate prin internet, consultanţă
software pentru calculatoare servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, dezvoltare de platforme
de calculatoare.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08784

09/12/2021
S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,
STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
26.04.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producția
de
programe
radio
și
de televiziune, producția de spectacole,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, divertisment de
televiziune, servicii de divertisment, servicii
de amuzament, prezentarea spectacolelor de
varietăți, prezentarea prestațiilor live.
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. crt.

3
4
5

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 05068 03/07/2021
M 2021 05387 21/07/2021
22/07/2021
M 2021 05494
M 2021 05518 22/07/2021
M 2021 05746 03/08/2021

6
7
8

M 2021 05753
M 2021 05881
M 2021 06105

9

M 2021 06118

1
2

03/08/2021
10/08/2021
20/08/2021

20/08/2021
26/08/2021

10
11

M 2021 06128
M 2021 06134

12
13

M 2021 06158
M 2021 06193

14
15

M 2021 06216
M 2021 06493

16

M 2021 06495

17

M 2021 06506

07/09/2021

18

M 2021 06542

09/09/2021

19

M 2021 06581

20
21
22
23

M 2021 06677
M 2021 06696
M 2021 06712
M 2021 06738

10/09/2021
15/09/2021

24

M 2021 06748

22/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
07/09/2021
07/09/2021

15/09/2021
16/09/2021
17/09/2021

19/09/2021

Titular
(732)
HUSEYIN OZKILIC
PARTIDUL PATRIOŢILOR
IRINA-MIHAELA VASILESCU
ANDY-AUGUSTIN SZEKELY
TOTAL ORAL CARE SRL
DIANA CHIRIȚĂ
ADRIAN CHIRIȚĂ
RUXANDRA CHIRIȚĂ
AUGUSTIN CHIRIȚĂ
D.V.R PHARM SRL
GEORGIANA CRISTEA
PATRU AGRO SRL

MONTESSORI RAY OF
LIGHT S.R.L.
BARON SERVICE S.R.L.

Denumire marcă
(540)
Brutărie Patiserie MERYEM
PP PARTIDUL PATRIOTILOR
GHINDĂ

15
15
16

Total Oral Care
Cireșarii

18
18

EMO DETOX by DVR
Happy Doner
TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART PLUS
Montessori Ray of Light

19
19
20

GHC GRAND HOTEL
CARAIMAN
FUMEVAPES TRADING SRL FUME VAPES ROMANIA
CARBOPLAK SRL
Carboplak Fabrica de
policarbonat
DIGITALLAB LIMITED S.R.L PUCIOASA FABRICA
ASOCIAȚIA TENISMENILOR ATA ASOCIATIA
AMATORI
TENISMENILOR AMATORI
D.V.R. PHARMA SRL
HEPATO DETOX by DVR
D.V.R. PHARM SRL
RESPIRATOR DETOX by
DVR
BPI MANAGEMENT
BPI Romania
CONSULTING ROMANIA
S.R.L.
ASOCIATIA CLUB SPORTIV Constanta Sailing
CONSTANTA SAILING/
CONSTANTA NAVIGHEAZA
PETRU RARES BERTZI
G-nerations Folk&Rock
DIVERS PRINTING
divers printing
INCORPORATION SRL
FRENCH CUISINE SRL
French Cuisine
VITICOLA CORCOVA SRL
CORCOVA TRAIL RACE
SC HERBAGETICA SRL
Extracte Standardizate
HERBAGETICA HerpesPrim
Formulă concentrată cu 13
extracte premium
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ACS TÂRGU MUREȘ
TÂRGU MUREȘ 1898
MAROSVÁSÁRHELYI SE
- MAROSVÁSÁRHELYI
1898
SPORT EGYESÜLET 1898
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21
21
22
23
23
24
24
24
25

25

26
26
27
29
29

30
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

25
26

M 2021 06809
M 2021 06823

27
28

M 2021 06846
M 2021 06919

29

M 2021 06932

30

M 2021 06955

31

M 2021 07009

32
33
34
35

M 2021 07045
M 2021 07066
M 2021 07085
M 2021 07130

36
37
38

M 2021 07141
M 2021 07172
M 2021 07188

39
40

M 2021 07193
M 2021 07220

41
42
43

M 2021 07221
M 2021 07247
M 2021 07256

44
45

M 2021 07318
M 2021 07319

46

M 2021 07329

47
48
49
50
51

M 2021 07378
M 2021 07384
M 2021 07433
M 2021 07439
M 2021 07441

52
53

M 2021 07446
M 2021 07451

54

M 2021 07480

55
56

M 2021 07481
M 2021 07502

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
21/09/2021 BIOGENIS SRL
21/09/2021
21/09/2021

SCANDIA FOOD S.R.L.
SCANDIA FOOD S.R.L.

24/09/2021
27/09/2021

LION TOUR SRL
APEX ALLIANCE
PROPERTY 4
GEORGETA-DANIELA
NICOLAESCU-VOINESCU
PRIMĂRIA ORAȘULUI
URICANI
FOCȘENEANU CARMENGABRIELA
SC APIS DONAU SRL
DOLINI TM - GARDEN
IKON TRADING SRL
TALPALARIU FLORINANDREI
DAFERO S.R.L.
LEO&LORY SRL
S.C. SABELA PROD SERV
S.R.L.
IOANA LAVINIA MATEI
MARIUS STRUGAR
RADU-GABRIEL BEJAN
HUNGERIT Zrt.
MARIAN STOICA
ANDREI-DANIEL CRISTEA

27/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
01/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
29/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
03/05/2019
08/10/2021
12/10/2021
12/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
23/04/2015
02/11/2021
08/11/2021
27/10/2021
15/10/2021
16/10/2021

Denumire marcă
(540)
Biogenis FamiCord Group
Banca de celule stem
Mici porc S Sibiu din 1922
Salam de vară S Sibiu din
1922
DÖNER KING
The Marmorosch

30
31
31
32
32

Sergiu Nicolaescu

32

Ruta cultural turistică Ținutul
Momârlanilor
NUDE

36

apis donau
Burger 100% Original
DALBA Pudră decolorantă
ALFA LIDERI IN IMOBILIARE

37
37
38
39

DAFERO Fixing Systems
LEO&LORY
balanta SIBIU

39
42
43

Plush luxury BIO cosmetics
FEDERAȚIA SĂNĂTATEA

44
46

VALDOR
protoforge
ROMANIAN LEGAL
AWARDS
ORIGINAL DEALS RO S.R.L. ORIGINAL DEALS
IZOTERMA CONSTRUCT
IZOTERMA
S.R.L.
ASOCIATIA CS RUNNERS
CROSUL COMPANIILOR
CLUB
SC SARANTIS ROMANIA SA elmiplant sun eco protect
SC TIS FARMACEUTIC SA
LassariTIS
ANYTACOOKING SRL
CHOCO ZERO
Match Group, LLC
SWIPE RIGHT
BRAIN EDUCATION SRL
TRANSILVANIA RECOVERY
CENTRE
BANCA ROMANEASCA
BROM
SC UNITECH GLOBAL
AUTOTECH
SERVICES SRL
MED LIFE SA
MeDrive SERVICII
MEDICALE MOBILE
ALEXANDRU FLORIN DINU SMS alert
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36

46
47
47
48
50
50
52
52
52
53
53
54
54
55
56
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Nr. crt.
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 07504 18/10/2021 AGRICOLA GHEORGHE
DOJA COOPERATIVA
AGRICOLA
M 2021 07536 24/12/2019 Oyster Cosmetics S.p.A.
M 2021 07538 19/10/2021 HELIANTHUS SNACKS SRL
20/10/2021 TRADE ACTIVATION
M 2021 07604
GROUP S.R.L.
22/11/2021 TIBBETT LOGISTICS
M 2021 07615
MANAGEMENT SRL
22/10/2021 AMELIA - ELENA SURDU
M 2021 07637
M 2021 07642 22/10/2021 BURSA DE FONDURI SRL
M 2021 07676 02/11/2021 SMILE DESIGN STUDIO SRL
16/11/2021 ALEXA TINEI MARKET
M 2021 07694
S.R.L.
10/11/2021 DOREL VASILE POP
M 2021 07697
MARIUS FLORIN POP
26/10/2021 SISTEME DE VENTILATIE
M 2021 07712
HVAC SRL
M 2021 07760 27/10/2021 KARNE.RO SOCIETY SRL
27/10/2021 S.C. 2A FARM S.R.L.
M 2021 07777
28/10/2021 FLOREA GRIGORE
M 2021 07796
M 2021 07807 02/11/2021 DUTU FIGGO 2000 SRL
M 2021 07808 29/10/2021 GALAXY RESIDENT SRL
M 2021 07810 03/11/2021 LEJEREANU S.R.L.
29/10/2021 CLUB SPORTIV MUNICIPAL
M 2021 07812
PLOIESTI
M 2021 07814 29/10/2021 VALVIS HOLDING SA
M 2021 07815 29/10/2021 MIHAI-CORNELIU BUDU
29/10/2021 AROMA PIZZA
M 2021 07818
INTERNATIONAL SRL
29/10/2021 LABORATOARELE SYNLAB
M 2021 07819
SRL
M 2021 07820 29/10/2021 TADIEX SRL
M 2021 07821 29/10/2021 CRISTIAN TACHE
M 2021 07824 29/10/2021 BOGDANA DOBRE
M 2021 07825 29/10/2021 DRYMOS GO TRAVEL SRL
M 2021 07826 29/10/2021 CKV GLOBAL STORE SRL
M 2021 07827 29/10/2021 OMV PETROM S.A.
M 2021 07828 29/10/2021 DURARTE SRL
M 2021 07829 29/10/2021 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TEQBALL

M 2021 07830
M 2021 07831

29/10/2021
29/10/2021

Denumire marcă
(540)
BOSTĂNĂRIA Cooperativă
Agricolă

56

FREECOLOR
RIO
TAG

57
57
58

Tibbett Logistics

58

D DENTESSE CLINICI
MEDICALE DENTARE
B Bursa de Fonduri
d dental art what a smile!
cleario

61

pop technic

76

HVAC SYSTEMS State of the
art systems
KARNE RO
PharmA-Z PROSTATIS Zn
+B6 supliment alimentar
ACAPULCO EVENTS
RESTAURANT & GARDEN
Figgo
Galaxy RESIDENCE
OBR
CLUB SPORTIV MUNICIPAL
PLOIESTI
ALAI
Koncept IMOBILIARE
Aroma PIZZA

77

Pentru ca sanatatea ta este
importanta!
OBÂRȘIA LOTRULUI
Smashed
TASTE LEARNERS
DRIMOS
ZENINO
PETROM
TRICOU DEȘTEPT
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TEQBALL - ROMANIAN
TEQBALL FEDERATION
SC ELECTRONICS SUPORT ESD
DIVISION SRL
MAN GROUP SRL
CovriShaorma
661

pag.

61
64
64

77
78
79
81
82
83
83
83
84
84
85
85
86
86
87
90
113
114
115

115
116
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Nr. crt.

90
91

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 07833 29/10/2021
29/10/2021
M 2021 07834
M 2021 07836 30/10/2021

92
93
94
95
96

M 2021 07837
M 2021 07838
M 2021 07840
M 2021 07841
M 2021 07844

97
98
99

M 2021 07856
M 2021 07857
M 2021 07859

100

M 2021 07860

101
102
103
104
105

M 2021 07861
M 2021 07862
M 2021 07863
M 2021 07864
M 2021 07865

106
107
108
109
110
111

M 2021 07866
M 2021 07867
M 2021 07868
M 2021 07869
M 2021 07870
M 2021 07873

112

M 2021 07874

113

M 2021 07875

89

114

M 2021 07876

115
116
117
118

M 2021 07878
M 2021 07879
M 2021 07881
M 2021 07882

119
120

M 2021 07885
M 2021 07886

30/10/2021

Titular
(732)
JAPAN TOBACCO INC.
ALEXANDRU MIRONOV
ADRIAN-NICOLAE BANUTA
MAGIC MAKER MEDIA
HOUSE SRL

117
118

SIИGURA CASĂ.THE
HAUNTED HOUSE.FROM
THE CREATORS OF
UNTOLD
MAGIC MAKER MEDIA
HOUSE
mon rose by Pandora
CENTRALIS
OTTICA
ANGEL
carnoteca TASTE
COLLECTION
Vismont
POTAISSA
EK INSTAL GAZE
NATURALE
wild ride tours & training

119

ROHAG
ASTORIA
B BOOZE TOWN
XE
AMAVI GARDEN

124
125
125
126
128

MIKI CRUNCH
K NOI
PICOLINA
VIP BANK
Rehaul
Locanda del Vino FONDATO
2021
MB Maia Bijou BIJUTERII
ALESE
XYLINO Natural Home Style

128
129
129
132
132
133

Ziarul mileniului trei
Observator de Constanța
SECTIO AUREA SRL
SECTIO AUREA
SC NOVA PROMPT SRL
TIVOLI caffe arabica
OVIDIU-CIPRIAN GROSOAIA Stâna Dorului WE LOVE BIO
METACLASS PRODCOM
SG PENSIUNEA SALINA
SRL
GYMNASIUM
DRUMUL CARULUI SRL
HANUL LUI FILUT

134

30/10/2021
31/10/2021
31/10/2021
01/11/2021
01/11/2021
01/11/2021
01/11/2021
01/11/2021

RODICA DUMITRESCU
ADRIAN LIVIU POPESCU
EK INSTAL VEST SRL

01/11/2021

01/11/2021
01/11/2021
03/11/2021
01/11/2021
01/11/2021
01/11/2021

DENISA MARIA TARA
TARA WILD RIDE SRL
ROHAG PHARMA SRL
ADRIAN GHILA
ADRIAN GHILA
ENERGY-XPLODE SRL
SANNIO MANAGEMENT
SRL
TOLLIN MICHELE
K NOI CLEANING S.R.L.
GOLAND IMOBIL SRL
CRISTINA VULTUR
CĂTĂLIN CIOFALCĂ
VLAD DIMA

01/11/2021

ROMERO S.R.L.

01/11/2021

SC XYLINO NATURAL
HOME STYLE SRL
SAPRO SRL

11/11/2021
05/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
23/11/2021

pag.

XS
ANTICIPATIA

MAGIC MAKER MEDIA
HOUSE SRL
VITISIM COTEȘTI S.R.L.
NEWRA DEVELOPER SRL
SC EYEZEN SRL
WEBER 2000 SRL
S.T. MANAGEMENT S.R.L.

01/11/2021
01/11/2021
01/11/2021
01/11/2021
01/11/2021

Denumire marcă
(540)
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120
121
121
121
122
122
122
123
123
124

133
134

135
136
136
137
137
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
02/11/2021 CHE. COSMEDICA SRL

121
122
123
124
125
126
127

M 2021 07887
M 2021 07888
M 2021 07889
M 2021 07890
M 2021 07891
M 2021 07892
M 2021 07893

128

M 2021 07894

02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021

129
130
131
132
133

M 2021 07895
M 2021 07896
M 2021 07897
M 2021 07898
M 2021 07900

02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021

134
135
136
137
138
139

M 2021 07901
M 2021 07902
M 2021 07904
M 2021 07905
M 2021 07906
M 2021 07907

140

M 2021 07909

02/11/2021
02/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021

141
142

M 2021 07911
M 2021 07912

143
144
145
146

M 2021 07913
M 2021 07915
M 2021 07916
M 2021 07918

03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021

KT & G CORPORATION
KT & G CORPORATION
S.C. MERT S.A.
KT & G CORPORATION
FLORIN ADRIAN MARIS
KT & G CORPORATION
LARK AGRICULTURAL
TRADING AND SERVICES
S.R.L.
KT & G CORPORATION
KT & G CORPORATION
KT & G CORPORATION
KT & G CORPORATION
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
VNX WINE EXPERT SRL
MEDIFARM SRL
ROMCARTON SA
BEBE VALENTIN
VALENTIN BEBE
ROMCARTON SA
SENARIA MANAGEMENT &
ENGINEERING SRL
LC PROPERTY
MANAGEMENT SRL
CER CARGO
HOLDING SE EUROPAI
RESZVENYTARSASAG
ENERGOTECH SA
RADU-IULIAN STROESCU
MEBELISSIMO S.R.L.
HEINEKEN ROMANIA S.A.

147

M 2021 07920

03/11/2021

HEINEKEN ROMANIA S.A.

148
149
150
151
152

M 2021 07921
M 2021 07923
M 2021 07924
M 2021 07927
M 2021 07928

03/11/2021

SC ROMPATENT DESIGN
SRL
ANTONIA TRUSCA
FAMILIUM S.R.O.
ALINSO NV
PROFI IZO BEK

03/11/2021
03/11/2021

03/11/2021
03/11/2021
04/11/2021
04/11/2021

663

Denumire marcă
(540)
COSMEDICA CHIRURGIE
PLASTICĂ ȘI ESTETICĂ
BOHEM BLUE
BOHEM IVORY
SPARTA
BOHEM RED
MARIS APARTMENTS
CARNIVAL Blue
FRUUGAL FOODS

pag.
137
138
139
139
140
140
140
141

141
CARNIVAL RED
142
ESSE BLUE
142
ESSE Golden Leaf
ESSE GOLDEN LEAF WHITE 143
neo designed for glo Golden 143
Tobacco
CAPRA NEAGRA
FARMACIA Medifarm
think green
Risto-Ranto pasta fresca
WABI-SABI
think green
SENARIA

144
144
145
145
146
146
147

KEPLER hotel Bucharest

148

CER

148

Energotech
EASY2VISIT
Mobman
Harghita BERE BLONDĂ
VILÁGOS SÖR OCROTIM
TRADIŢIILE - ŐRIZVE
HAGYOMÁNYAINKAT
Hațegana CALITATE
TRADIȚIONALĂ MÂNDRIA
ȚĂRII HAȚEGULUI
Think SMART protect your
business.
terra sat
Bunico, povestește-mi
PWP ALINSO GROUP
BEK Building

148
149
150
151

152

152
153
157
158
160
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

153
154

M 2021 07929
M 2021 07931

155
156
157
158
159

M 2021 07932
M 2021 07933
M 2021 07935
M 2021 07936
M 2021 07937

160
161
162
163

M 2021 07939
M 2021 07942
M 2021 07943
M 2021 07944

164

M 2021 07945

165

M 2021 07946

166

M 2021 07947

167

M 2021 07948

168

M 2021 07949

169

M 2021 07950

170

M 2021 07953

171

M 2021 07954

172
173
174

M 2021 07955
M 2021 07956
M 2021 07958

175
176
177

M 2021 07959
M 2021 07960
M 2021 07961

178
179
180
181

M 2021 07962
M 2021 07964
M 2021 07965
M 2021 07966

182

M 2021 07967

183

M 2021 07968

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
04/11/2021 SC PISCICOLA PRAHOVA
SRL
04/11/2021 CENTRUL PSIHART
04/11/2021 CRISTIAN-ŞTEFAN
POPESCU
04/11/2021 MAYA LASHES SRL
04/11/2021 SC OCTYPLAY SRL
04/11/2021 FITFOR COM S.R.L.
04/11/2021 ASOCIATIA FILMEVENT
04/11/2021 VIRGIN ENTERPRISES
LIMITED
04/11/2021 BRILLO INVESTE S.R.L
04/11/2021 EMACOSMETICS S.R.L
08/11/2021 FLORIANA TUDORACHE
04/11/2021 STAN ALINA- GABRIELA
PERSOANA FIZICĂ
AUTORIZATĂ
04/11/2021 AGRITEHNICA SERVICE
S.R.L.
04/11/2021 S.C. GLOBAL MARKETING
ELITE S.R.L.
04/11/2021 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED
04/11/2021 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED
04/11/2021 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED
04/11/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
04/11/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
04/11/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
04/11/2021 VINO RESORT SRL
04/11/2021 LINA'S CAKE SRL
05/11/2021 BARBUR DUMITRU ANDREI
PFA
05/11/2021 DRAFT CONSTRUCT SRL
05/11/2021 SC TERRAVERDE SRL
10/11/2021 CARE ZONE NEW LOOK
SRL
05/11/2021 HELIANTHUS SNACKS SRL
05/11/2021 CPG TEHALARM 2020 S.R.L.
05/11/2021 DURARTE SRL
05/11/2021 DUMITRU-ADRIAN RUJA
05/11/2021

CĂTĂLIN DODU
664

Denumire marcă
pag.
(540)
Delta dintre sate PISCICOLA 160
PRAHOVA
161
Centrul PsihArt
162
WAVE PANORAMIS
MAYA LASHES
OCTYPLAY
RK REZIDENTIAL
Matinalul de NOAPTE
VIRGIN

162
163
164
165
166

CSARA
EM'S COSMETICS
MAGIC SMILE Dental Clinic
Les Fleures des Reves

166
167
168
169

Agritehnica

170

BeeFit

179
179
180
180

PRIMAVERA ESPLANADA

181

Totul prinde viață
PRIMAVERA ESPLANADA
Totul prinde viață

181

1001 VILLAGE
Dolce D'or
ATELIER DE BARBUR

182
183
183

DRAFT
Terra Verde
AMBASADORMED

183
184
184

RIO
CPG TEHALARM 2020
CROSSMARK
GLOBAL INVESTMENT
GROUP
A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA
TECUCI U

185
185
186
186

182

187
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Nr. crt.

188
189

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 07969 05/11/2021
05/11/2021
M 2021 07970
05/11/2021
M 2021 07971
M 2021 07973 05/11/2021
05/11/2021
M 2021 07974
M 2021 07976 05/11/2021

190
191

M 2021 07977
M 2021 07978

192
193
194

M 2021 07979
M 2021 07980
M 2021 07981

195

M 2021 07982

196
197
198
199
200
201
202

M 2021 07983
M 2021 07984
M 2021 07988
M 2021 07990
M 2021 07991
M 2021 07992
M 2021 07993

203

M 2021 07994

204
205
206

M 2021 07997
M 2021 07998
M 2021 07999

207

M 2021 08000

208
209

M 2021 08005
M 2021 08006

210
211

M 2021 08007
M 2021 08009

212
213
214
215

M 2021 08010
M 2021 08011
M 2021 08012
M 2021 08013

184
185
186
187

Titular
(732)
CARRE LINE TEXTIL SRL
ESSENA AGRO SRL
TURKISH DELIGHT SRL
MĂMUCA BUCOVINA SRL
SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA
CRIS-TIM COMPANIE DE
FAMILIE SRL

05/11/2021

WURST LAND SRL

05/11/2021
05/11/2021

WURST LAND SRL
BUSINESS CONTINUITY
CONSULTING SRL
SALOFARM SRL
SALOFARM SRL
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
RONNA THE BRAND SRL
EVA VISUAL STUDIO SRL
ALLBUN E-COMMERCE SRL
RAPIDUS ONLINE S.R.L.
RAPIDUS ONLINE S.R.L
TÜNVERAI TECH SRL
ASOCIATIA PRIETENILOR
CAMINO DE SANTIAGO
OLIMAR DENTISTES

05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
06/11/2021
12/11/2021
07/11/2021
07/11/2021
07/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021

SINCRON EXPERT SRL
SINCRON EXPERT SRL
P.M. PROJECT QUALITY
WORLD SRL
EURO CONSTRUCT
TRADING 98 SRL
REDFRUCT SRL
POPESCU DRAGOŞ
Mihăiţă Ionuţ - Andrei
DANIEL SIRBU
SOFPREST PROTECT
SERVICE SRL
DAN MARANDUC
DAN-ALEXANDRU MARIAN
SC VOIL SHIPPING S.R.L
665

Denumire marcă
(540)
CARRÉ
eAgro POARTA CATRE
SUCCES
GOLD PATISERIECOFETARIE
Tătuca
EVOMEC PST

pag.
187
188
189
190
194

CRIS-TIM ULTIMA BARIERĂ
DE PROTECȚIE PROASPĂT
SIGUR
BEAR KING TASTE THE
ATTITUDE
Wurstger
EMTRONICS Solutions for
the future
SALOFARM
mattca
TACTICAL PARK

194

VELTA

203

RONNA
DENT PLAZA
Allbun
Rapidus
NK Nukka`s Fashion
mrFoc
Camino de România

204
204
204
205
205
205
208

Clinica Dr. M Creatorii unui
zambet sanatos
ADAGIO
ANDANTE
P.M.A

209

Pizza Blitz

210

NATURE'S JUICE
Farmvio - Direct din ferme

210
211

RELY REALTY
SPS SOFPREST PROTECT
SERVICE
ETHIC
ENGINEERING RECIPES
Cintuța Palm

212
212

196
197
198
199
201
203

209
209
210

213
214
214
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

216

M 2021 08015

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
08/11/2021 MELINDA ERZSE
KINGA-DÓRA BOITOR
11/11/2021 ASOCIATIA CONSILIUL
ROMAN PUBLICITATE
08/11/2021 NORAND SRL
08/11/2021 SANVERO HEALTHCARE
SRL

217
218
219

M 2021 08018
M 2021 08019
M 2021 08020

220

M 2021 08022

221
222

M 2021 08023
M 2021 08025

223

M 2021 08026

09/11/2021

224
225
226
227
228
229

M 2021 08030
M 2021 08033
M 2021 08034
M 2021 08039
M 2021 08040
M 2021 08042

230
231
232
233

M 2021 08043
M 2021 08044
M 2021 08045
M 2021 08046

09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021

234
235
236

M 2021 08047
M 2021 08048
M 2021 08049

237
238

M 2021 08050
M 2021 08051

239
240

M 2021 08052
M 2021 08053

241
242

M 2021 08054
M 2021 08055

08/11/2021
08/11/2021
09/11/2021

09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021

15/11/2021
09/11/2021

Denumire marcă
(540)

pag.

K&M

214

MARCA ETICĂ

216

mimorello
Sanvero Calciu Organic
din alge marine și stridii +
vitamina D3
ARKADA

216
218

218
DEPOZITUL DE TABLA
INTERNATIONAL SRL
218
DEPOZITUL DE TABLA
RUBIKON
INTERNATIONAL SRL
PIVOVARY STAROPRAMEN PRAHA PREMIUM PILSNER 219
S.R.O.
LAGER INSPIRED BY
PRAGUE
219
PIVOVARY STAROPRAMEN PRAHA BY Staropramen
S.R.O.
PREMIUM PILSNER LAGER
INSPIRED BY PRAGUE
AS BOLD AS PRAGUE AS
SMOOTH AS PILSNER
LAGER
220
ECO LIVING PROJECT
CAMINOTA
221
RALUCA-GEORGIANA TATU 24beauty
222
IRINA BUICA
ARHIA
223
DRAGOS GRUIA
DINAMIC DELUXE
223
CURATESCU SRL
CURATESCU
226
IDUNNE COSMETICS SRL FUMZ Just Vape it !
226
VASCAR SA
Moldova ÎN BUCATE
PASTRAMĂ Dichisită
227
VIG HEALTH S.R.L.
GETVIG. HEALTH
EFAIN ONLINE SRL
Funky Fain . creat într-o vară . 228
EGGS CUP
EGGSCUP EGGS & COFFEE 228
DANTE INTERNATIONAL SA eMAG - Black Friday - Ziua cu 229
cele mai multe reduceri din an
230
CONSTANTIN DRAM
LA PLĂIEŞI
234
PAPITA DISTRIBUTION SRL SPECTRA
234
CERTION SRL
MOUSSAY BEACH CLUB
OLIMP
235
CERTION SRL
Solantis Neptun
236
MIRCEA-BOGDAN PETRE
CONFORT ZONE LOVE IS
ŞTEFANIA LUIZA BUTARU
SPOKEN HERE Tashenka
238
HENRI MAILLARDET AG
CELLINI RESIDENCES SUSTAINABLE LUXURY
LIVING
238
ASOCIATIA DRAGOSTE
Dragoste Desculta
DESCULTA
239
DRACOLA SRL
Draccola

666
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Nr. crt.
243

244
245

246
247

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 08056 09/11/2021 UNIUNEA DE CONFERINŢE
A BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
09/11/2021 MIRCEA-BOGDAN PETRE
M 2021 08057
SIMONA IONELA BUTARU
15/11/2021 OVIDIU COMAROMI
M 2021 08059
10/11/2021 SAMUEL MICHAEL
DOMINIQUE LE
M 2021 08060
TORRIELLEC
M 2021 08062 10/11/2021 INTERCORP HOLDINGS
S.A.

248

M 2021 08063

249
250
251
252
253

M 2021 08064
M 2021 08065
M 2021 08066
M 2021 08068
M 2021 08069

254
255

M 2021 08070
M 2021 08071

256
257

M 2021 08072
M 2021 08073

258
259

M 2021 08074
M 2021 08075

260
261
262
263
264

M 2021 08076
M 2021 08077
M 2021 08078
M 2021 08079
M 2021 08080

265
266
267
268
269
270
271

M 2021 08081
M 2021 08082
M 2021 08083
M 2021 08084
M 2021 08085
M 2021 08086
M 2021 08087

272

M 2021 08088

273

M 2021 08089

10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021

Denumire marcă
(540)
tin SCHIMBĂ VIEȚI

239

Desculț in iarbă

243

244
UC URBAN cafe by Ovidiu
Comaromi
Le Petit Paris by Chef Samuel 244

IMMO-BLOCK WHERE
EXPENSIVE BECOMES
ACCESSIBLE
INTERCORP HOLDINGS SA STO ARENA BLOCKCHAIN
BRIDGE
CLUBUL SPORTIV
CSM ORADEA
MUNICIPAL ORADEA
HIGH A & M SECURITY
B-HIGH
SC METAV SA
ABOVE
TACTICAL FIELD SRL
TACTICAL FIELD
MIHAI-BOGDAN UMANSCHI FATHER & SON
DELLOS INTERNATIONAL
Dellos
CO., LTD.
ROPHARMA S.A.
Lactogen
CLUBUL SPORTIV
F.C. BIHOR ORADEA
MUNICIPAL ORADEA
ROPHARMA S.A.
Lactozen
ALA'A ABU SAQER
MAGIC BULLET
NUTRIBULLET
ROPHARMA S.A.
Lactafort
COMPLEX APICOL
APISTIM
VECESLAV HARNAJ S.A.
UAB FURNITURE1
mobilier1
INTERTOY ZONE
NORIEL AVENTURA
DR. PHYTO S.R.L.
COLISOL
DR. PHYTO S.R.L.
ANSIOSOL
DR. PHYTO S.R.L.
FORTIMMUNO BY DR.
PHYTO
DR. PHYTO S.R.L.
LARISOL BY DR. PHYTO
DR. PHYTO S.R.L.
RINOSOL BY DR. PHYTO
DR. PHYTO S.R.L.
TUSSOSOL BY DR. PHYTO
DR. PHYTO S.R.L.
VIROSOL BY DR. PHYTO
DR. PHYTO S.R.L.
VITASOL BY DR. PHYTO
DR. PHYTO S.R.L.
ACNESEPT BY DR. PHYTO
SC CHOCOLAT CENTER
Chocolat SALON
SRL
TOTAL ONE CONSTRUCT
EVIA
SRL
667

pag.

245

245
246
247
247
247
248
248
249
249
250
250
250
250
251
251
251
251
252
252
252
252
253
253
253
253
254
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Nr. crt.

283
284

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 08091 11/11/2021
M 2021 08092 10/11/2021
M 2021 08093 10/11/2021
M 2021 08094 10/11/2021
M 2021 08096 10/11/2021
M 2021 08098 10/11/2021
M 2021 08100 10/11/2021
10/11/2021
M 2021 08102
11/11/2021
M 2021 08103
11/11/2021
M 2021 08104
M 2021 08106 18/11/2021

285
286
287
288
289
290
291
292
293

M 2021 08107
M 2021 08108
M 2021 08109
M 2021 08110
M 2021 08111
M 2021 08112
M 2021 08113
M 2021 08115
M 2021 08116

294
295
296
297

M 2021 08117
M 2021 08119
M 2021 08121
M 2021 08122

298
299

M 2021 08123
M 2021 08124

300

M 2021 08125

301
302
303

M 2021 08126
M 2021 08127
M 2021 08128

304
305
306

M 2021 08131
M 2021 08132
M 2021 08133

274
275
276
277
278
279
280
281
282

11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021

11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021

11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021

Titular
(732)
IULIANA-ANDREEA PREDA
FICOSTA SYNTEZ EAD
CS ANALYTIQS SRL
EUGEN-CODRUŢ KEGHEŞ
MARIO STAR SRL
DR. PHYTO S.R.L.
AUTO SERVICE IULIUS SRL
TRADEX - TRANSFER
AFACERI SRL
SC TUFĂNESCU
GROOMING SRL
CASA SERAFIM SRL
MINISTERUL CULTURII
- UNITATEA DE
MANAGEMENT A
PROIECTULUI
ZASCORT-HEALTH SRL
COSMIN TOBOLCEA
CASIMA SERV SRL
CASIMA SERV SRL
MIHAIL ENE
DR. PHYTO S.R.L.
ATELIER LORAIN SRL
DAO SHOP ONLINE SRL
DISTINCT BARBERS SRL
SC HOLLAND FARMING
AGRO SRL
TUNDE IRINA SERBAN
BERE CZELL SRL
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
OANA BEATRICE
PREOTESCU
STRAUSS ROMANIA SRL
STRAUSS ROMANIA SRL

Denumire marcă
(540)
FIREBALL MUSIC FESTIVAL
Mr. Stix
1MINUS1
EL CIOLĂNESCU
GALAXY BET CASINO
ACNESOL
IULIUS SERVICE AUTO
TradeX

255
256
257
258
259
259
260
260

frizerim

261

Unirea Românilor proiect de 261
țară semnat Cotidianul
MP unitatea de management 262
a proiectului

F. O. R. Med
PROTOBY
AMAN
FAIN SHOP
DRACON DOG SPORT
DERMASOL BY DR. PHYTO
Bagel bag
DAO
DISTINCT BARBERSHOP
CROPMAX

263
263
264
264
264
265
265
266
268
269

VITALORE
TPA
HYPER X2

270
270
271

NEOKLEIN

271

DONCAFÉ Oferă-ţi o pauză!
DONCAFÉ Ai nevoie de
revitalizare!
STRAUSS ROMANIA SRL
DONCAFÉ Meriți un moment
de răsfăț!
ASCENDIA SA
ASCENDIA
JAMAN SERGIU
AGROBIZNES
AGRICULTURĂ FĂRĂ
FRONTIERE
CONSIGMA PARTNERS SRL ONE Club
CONSIGMA PARTNERS SRL ONE Tobacco
ASCENDIA SA
EduTeca
668

pag.

272
273
275
276
277

277
277
279
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

307
308

M 2021 08135
M 2021 08136

309
310
311

M 2021 08137
M 2021 08138
M 2021 08139

312

M 2021 08141

313
314
315

M 2021 08142
M 2021 08143
M 2021 08144

316
317

M 2021 08147
M 2021 08148

318
319

M 2021 08149
M 2021 08151

320

M 2021 08153

321

M 2021 08154

322

M 2021 08155

323

M 2021 08157

324

M 2021 08158

325

M 2021 08159

326
327
328
329
330

M 2021 08160
M 2021 08161
M 2021 08162
M 2021 08163
M 2021 08164

331
332
333

M 2021 08165
M 2021 08166
M 2021 08169

334

M 2021 08171

335
336

M 2021 08173
M 2021 08175

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
11/11/2021 NATURPHARMA BULGARIA
EOOD
18/11/2021 MIKONIST CONCEPT SRL
11/11/2021 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TEQBALL
11/11/2021 MIKONIST CONCEPT SRL
11/11/2021 DATALOG INVEST SRL
11/11/2021 TEATRUL NATIONAL RADU
STANCA SIBIU
11/11/2021 ALMA FINCONSULTING SRL
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021

12/11/2021

MIRELA SPĂTARU
SC TERRAVERDE SRL
PIGULIN FRUIT IMPORT
SRL
QUANTUM NORD SRL
E-SHOP HOME CONCEPT
S.R.L.
AKTIV-POWER SRL
TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL
TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL
TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL
AEGEAN AIRLINES SA

12/11/2021

AEGEAN AIRLINES SA

12/11/2021

AEGEAN AIRLINES SA

12/11/2021

AEGEAN AIRLINES SA

12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021

AEGEAN AIRLINES SA
AEGEAN AIRLINES SA
AEGEAN AIRLINES SA
AEGEAN AIRLINES SA
PENCIU PASCU VASILE
SERGIU PFA
RIVIERA BIKE SRL
ELITON TRANS SRL
FOODPOINT GALATI
CONCEPT SRL
INTERFOOD PROCESSING
SRL
SORIN PLATON

12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021

12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
13/11/2021

669

Denumire marcă
(540)
UROREN

pag.
280

Tesori d' Oriente
FRTEQ

280
281

Tesori d'Oriente
Păstrăm tradițiile
Fabrica de Cultură

281
282
282

OLEM ONLINE EVENTS
AND MEETINGS
Fabrica de gânduri bune
HANUL CU URSI
Pegasus gold

286

LAIAs DUAL CATALYTIC
JUPITER BRANDS

288
288

TEKSOR
IOANID GRĂDINIȚĂ

289
289

IOANID SCOALA

290

IOANID LICEU
INTERNAȚIONAL
AEGEAN Aegean Airlines
Rumania
AEGEAN Aegean Airlines
Rumania
AEGEAN Aegean Airlines
Romania
AEGEAN Aegean Airlines
Romania
AEGEAN Aegean Rumania
AEGEAN Aegean Rumania
AEGEAN Aegean Romania
AEGEAN Aegean Romania
Lădița cu bunătăți

290

286
287
287

291
293
295
297
299
301
304
306
308

308
RIVIERA WORKS
elitontrans We drive. We lead 310
311
UPPER STEAK & WINE
M

311
313
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Nr. crt.
337

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 08176 13/11/2021 ASOCIATIA ROMANA
PENTRU INDUSTRIA DE
SECURITATE - ARIS

338

M 2021 08177

339
340

M 2021 08179
M 2021 08180

341

M 2021 08181

342
343

M 2021 08182
M 2021 08184

344
345
346

M 2021 08186
M 2021 08187
M 2021 08188

347

M 2021 08189

348
349
350
351

M 2021 08191
M 2021 08192
M 2021 08197
M 2021 08198

352

M 2021 08199

353
354

M 2021 08200
M 2021 08201

355
356

M 2021 08202
M 2021 08203

357

M 2021 08205

358

M 2021 08206

359

M 2021 08207

360

M 2021 08208

361

M 2021 08209

362
363
364
365

M 2021 08210
M 2021 08211
M 2021 08212
M 2021 08213

14/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021

SC CULDA TRAINING AND
COACHING SRL
SC DECO CENTER SRL
THE NORTH QUEST SRL
SPORT & FASHION
MANAGEMENT PTE. LTD.
LILIANA-ADRIANA PAUN

Denumire marcă
(540)
ZIUA SECURITĂŢII PRIVATE
ÎN ROMÂNIA FEDERATIA
SERVICIILOR SECURITATE
FSS
ZOOMHR TALENT FOR
BUSINESS
DECO DAYS interior design
accelerator
THE NORTH QUEST
REACTION

EDEN BRIDE-ROCHII DE
MIREASA
ART TOOL BOX SRL
Artify ACADEMY
ALEXANDRU CONSTANTIN Barber Kiosk
POP
LAURA PALOȘ
AVA GRILL
SALIH CINAN
VAPIO PUFF
FLORIN ALEXE
GlobAd - administram linistea
voastra
LAROIAS COMPUTERS
Eye Shield Siguranţa
S.R.L.
Dumneavoastră
NICOLAE-ADRIAN TULUCA CRED în ROMÂNIA
ANAMARIA-LUCIA MORAR CREȘTEM FRUMOS
LAURA MOCANU
LORAN PURE LUXURY
SC IDA PRO AMBIENT SRL IDA INTERIOR DESIGN
ARHITECTURA
PRIMONET RO
ALTORA OTHERS' ARE
BETTER
VINEX MURFATLAR SRL
TRAINIC
ZENEEA TWIN
RESTAURANT CONACUL
ZENEEA
DEPOSIB EXPERT S.R.L.
DEPOSIB
ASOCIAŢIA THE STORY OF Make a Friend
AUTISM
DYAD STONE TRANSPORT DYAD
SRL
BURSA DE VALORI
BVB RESEARCH HUB
BUCURESTI SA
BURSA DE VALORI
AeRO Growth Market
BUCURESTI SA
BURSA DE VALORI
AeRO Authorized Advisor
BUCURESTI SA
RECUMED SRL
RECUMED CENTRE
MEDICALE
GIES TEAM S.R.L.
KEDR
GIES TEAM S.R.L.
Archer
GIES TEAM S.R.L.
BELMASTER
670

pag.
314

316
316
317
317
319
319
320
320
320
320
321
321
323
323
324
325
326
326
327
329
330
331
331
332
332
333
333
334
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Nr. crt.

386
387

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 08214 15/11/2021
M 2021 08215 15/11/2021
M 2021 08216 15/11/2021
M 2021 08217 15/11/2021
M 2021 08218 15/11/2021
M 2021 08219 16/11/2021
16/11/2021
M 2021 08220
16/11/2021
M 2021 08222
16/11/2021
M 2021 08223
M 2021 08224 16/11/2021
16/11/2021
M 2021 08225
M 2021 08226 16/11/2021
16/11/2021
M 2021 08227
M 2021 08228 16/11/2021
18/11/2021
M 2021 08230
18/11/2021
M 2021 08231
18/11/2021
M 2021 08232
M 2021 08233 16/11/2021
M 2021 08236 16/11/2021
16/11/2021
M 2021 08237
16/11/2021
M 2021 08238
M 2021 08239 17/11/2021

388
389

M 2021 08240
M 2021 08241

390

M 2021 08242

366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

391

M 2021 08243

392
393

M 2021 08247
M 2021 08248

394

M 2021 08249

395

M 2021 08250

16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021

Titular
(732)
GIES TEAM S.R.L.
APTITUDO CARE S.R.L.
GIES TEAM S.R.L.
MOLDOVAN CORINA ELANA
MOLDOVAN CORINA ELANA
S.C TRODAT SRL
DUTY SECURITY SISTEM
SRL
PROTECT KRONOS IMPEX
SRL
SC DOMUS LIGHT DECOR
SRL
MAIDAN EVENTS SRL
CREDIMATIC NETWORK
SRL
ELYK CREATION SRL
CENTRU BODY POSITIVE
SRL
PZS INVEST SRL
SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA
SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA
SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA
ARTOIL SRL
PANOCUBE S.R.L
GABRIELA ŞARPE
BOGDAN UNGUREANU
WOLF BROTHERS CINEMA
SRL
ANDREI ARDELEAN
NICOLAE-DANIEL CHIRTEȘ
BOGDAN-SEBASTIAN
BUZATU
ZEVS OFFICIAL SRL
YOUTH ESSENTIALS SRL
TRUSTHEAD SERVICES
SRL
TRUSTHEAD SERVICES
SRL
S.C. SMART TOTAL
VENDING SRL
ADP, INC
LION COMMUNICATION
SERVICES S.A.
LION COMMUNICATION
SERVICES SA
671

Denumire marcă
(540)
MNSK ELECTRO
Aptitudo
ELTOS
FUN-TASTIC KIDS
ABC DINO
IMPRINTO
DUTY SECURITY SISTEM

pag.
334
335
336
337
338
339
339

BURLESQUE EVENTS

340

Lunus

340

Bucate de Moșie
qoobiss

340
341

ElyK CREATION
Body Positive Bp

341
342

POKKO
Linco

342
343

Linco PATISERO

343

Linco neața

344

ArtEnergy
ROOTS VILLAS
Chloé cofetarie

344
345
345

STRIPED SINS

346

BAN THE MUSIC

346

ZEVS
Youth Essentials
românEȘTI Cu români.
Despre români
Lesna Creatori de bucurie

348
348
349

CHOOSE SMART
PROFESSIONAL VENDING
ADP EVALTA
est.now

349

established.now

354

349

351
352
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

396
397
398

M 2021 08251
M 2021 08252
M 2021 08253

399

M 2021 08254

400
401

M 2021 08255
M 2021 08257

402
403

M 2021 08259
M 2021 08260

404

M 2021 08262

405

M 2021 08263

406

M 2021 08264

407

M 2021 08265

408
409
410

M 2021 08266
M 2021 08267
M 2021 08268

411
412
413
414

M 2021 08270
M 2021 08271
M 2021 08272
M 2021 08273

415
416
417

M 2021 08274
M 2021 08278
M 2021 08279

418
419
420
421
422
423

M 2021 08280
M 2021 08282
M 2021 08283
M 2021 08287
M 2021 08292
M 2021 08293

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
16/11/2021 MIRCEA- BOGDAN
TĂNĂSESCU
16/11/2021 ANTENA 3 S.A.
16/11/2021 DOCTOR NUTRITIE S.R.L
16/11/2021 MIRCEA - BOGDAN
TĂNĂSESCU
16/11/2021 CASIANA DUSA
MIHAI ARON
17/11/2021 ARMADA SECURITY
17/11/2021 CRISTIAN ALEXANDRU
PETRESCU
17/11/2021 MAISON MEX SRL
17/11/2021 HERMANN DENTAL
TECHNOLOGY SRL
17/11/2021 ALEXANDRU MACARIE
BOGDAN MACARIE
17/11/2021 ALEXANDRU MACARIE
BOGDAN MACARIE
17/11/2021 FLORIANA - DANIELA
POPESCU
17/11/2021 S.C. SMART TOTAL
VENDING SRL
18/11/2021 ALEXANDRU PETRAȘCU
17/11/2021 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARA
CANTACUZINO
17/11/2021 PLZENSKÝ PRAZDROJ, A.S.
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021

17/11/2021
17/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021

S.C. CLASIC CAB S.R.L.
VIILE BUDUREASCA SRL
CĂTĂLIN-MIHAIL PRIPAS
GHEORGHE-EDUARD
DIACONU
ANDREI-DANIEL CRUCERU
RĂDUCU-GABRIEL
CRUCERU
TUCANO COFFEE GLOBAL
SRL
STRELITZIA EVENTS SRL
SETTLERS REALTY SRL
PRIMA CASA CONCEPT
S.R.L.
PROFI IZO BEK SRL
MARSER DRINKS SRL
ANSIO TEAM S.R.L.
SANADOR SRL
HOLIDAY PLAN TOUR S.R.L.
672

Denumire marcă
(540)
Berăria La 100 de Beri

pag.
355

RO ROMÂNIA inteligentă
Doctor Nutritie
LA 100 DE BERI

356
358
359

Winvesting World

363

ARMADA SECURITY
Atelier Cristian Petrescu

363
364

MAISONMEX
Urs Artur

364
365

Allegria Hotel

365

ALLEGRIA RESTAURANT

365

STARS OF SONG

366

SMART VENDING

366

368
EFRAL
Polidin Oro Forte cu vitamina 370
C

VELKOPOPOVICKÝ KOZEL
1874 DARK
t
LEGĂMÂNT
citypack

370

TUCANO PINK

372

DATINI CULINARE
SETTLERS
MATCA

373
374
374

Întinerim orașul
BOVERY JUICY BURGERS
Adsity Plan, Launch, Grow
SANADOR
H LIDAY PLAN

374
375
375
376
378

371
371
372
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

424
425

M 2021 08294
M 2021 08295

426
427
428

M 2021 08296
M 2021 08297
M 2021 08298

429
430
431

M 2021 08299
M 2021 08300
M 2021 08302

432
433

M 2021 08303
M 2021 08304

434
435
436
437
438
439
440
441

M 2021 08305
M 2021 08307
M 2021 08308
M 2021 08309
M 2021 08310
M 2021 08311
M 2021 08312
M 2021 08313

442

M 2021 08314

443
444
445
446
447
448
449

M 2021 08315
M 2021 08316
M 2021 08317
M 2021 08318
M 2021 08319
M 2021 08320
M 2021 08321

450
451
452
453

M 2021 08323
M 2021 08324
M 2021 08325
M 2021 08326

454
455
456
457
458

M 2021 08327
M 2021 08328
M 2021 08330
M 2021 08331
M 2021 08332

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
18/11/2021 PROFESSIONAL DENTIST
SRL
18/11/2021 CAMELOT - CENTRU
DE PEDAGOGIE SI
ANDRAGOGIE S.R.L.
18/11/2021 PARADISE TRAVEL S.R.L.
18/11/2021 EUGEN MORARU
18/11/2021 ALEXANDRU-ADRIAN
GEORGESCU
18/11/2021

DOREL VOICU

18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021

OLEA SRL
MDE CONVERTING
CĂSUŢA CU POVEŞTI
VORONEŢ S.R.L.
CATALIN-MARIUS ROTARU
CĂSUŢA CU POVEŞTI
VORONEŢ S.R.L.
PERLA WAREHOUSE SRL
PERLA WAREHOUSE SRL
PERLA WAREHOUSE SRL
CRIS-MOB SRL
PERLA WAREHOUSE SRL
PERLA WAREHOUSE SRL
IGNAT LUMINITA LORRAINE
CHRISTIAN CAR SRL

18/11/2021
25/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
19/11/2021
18/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

Denumire marcă
(540)
ProfessionalDentist Dental
Care by Professionals
Centrul Camelot

379
379

TRAVEL IDEA
LOVENTURIERII
MAS WOODSHOP Est 2017
made with passion We create,
YOU enjoy
EXCLUSIV BAND LIVE
MUSIC & MORE
KLUNKER
MDE CONVERTING
Tocător de ... Nervi!

380
381
381

MetaGress Consulting
Schimbător de Păreri!

393
393

Mojarul cu povesti
#laboratorcameracurata
#pharmacycleanroom
LIVOLO
Crisia Farm
Remedium cardinale
LORRAINE
ALPINA-CASI COMPLEX
TURISTIC Păltiniș
CIDP BIOTECHNOLOGY
CIDP NATURALLY
S.R.L
INNOVATIVE
MEGANE EXPERT SRL
T-MAC
ACTIVE WEAR
AW
ACTIVE WEAR
awear
SMART TECHEQUIP SRL
OCVITEH
CONSTANTIN ROMANESCU SNACK 4 YOU
FLORIAN GRECU
MIOMED CLINIC
FABRICA DE
FdC FABRICA DE
CONSULTANTA LIRA SRL
CONSULTANȚĂ
AVIPUTNA SRL
Aviputna DIN 1968
LAWAD ASTRA S.R.L.
LEX CARDS
CARTIERUL CAROL SRL
LOJJA
MARIANA-LOREDANA
COLORS EXPERIENCE
MOSOR
TALENTROOM TECH S.R.L. tr TalentRoom
PRO ACTIVE LIFE SRL
la prăvălie
DORIOT DENT SRL
DoriotDent
ADIL BORA OZTURK
demko
673

pag.

382
382
388
389

397
399
402
404
405
411
415
415
419
420
420
424
428
428
429
430
430
430
431
431
431
433
433
435
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

459
460
461
462
463
464

M 2021 08334
M 2021 08335
M 2021 08337
M 2021 08339
M 2021 08340
M 2021 08342

465

M 2021 08343

466

M 2021 08345

467

M 2021 08346

468
469
470
471
472
473
474
475

M 2021 08347
M 2021 08348
M 2021 08350
M 2021 08351
M 2021 08352
M 2021 08353
M 2021 08355
M 2021 08357

476
477
478
479
480
481
482

M 2021 08358
M 2021 08360
M 2021 08361
M 2021 08362
M 2021 08363
M 2021 08364
M 2021 08365

483

M 2021 08366

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
19/11/2021 ZENITH DENTAL
ESTHETICS SRL
19/11/2021 SIBDENTAL SRL
19/11/2021 ADIA KINESIO SRL
19/11/2021 GARANT FINANCE SRL
19/11/2021 SC IGREC TOP SHOP SRL
19/11/2021 OIL TERMINAL SUD SRL
19/11/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA
19/11/2021 VASILE-ANDREI
CEAUSESCU
23/11/2021 SC CENTRIQA SERVICES &
SOLUTIONS SRL
19/11/2021 MANAGER SRL
19/11/2021
21/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021

484

M 2021 08367

485

M 2021 08368

22/11/2021

486

M 2021 08370

22/11/2021

487
488

M 2021 08374
M 2021 08375

22/11/2021
22/11/2021

Denumire marcă
(540)
Zenith Dental

435

SIBDENTAL
Adia Kineto
DECOLIS
Kruz
Regina din Sud
HEPATO PROTECT

436
437
439
440
440
441

ȘARPELE ROȘU

441

COLLTRAIN

441

AQUAREL health & spa
center
ANDREI PARPALIA
ILSEDO
ALINA DANIELA AXÎN
AVA LIFE
DANETI COM SRL
DANETI
CARTIERUL CAROL SRL
AER DULCE
CARTIERUL CAROL SRL
YASH
IONELA GAVRILĂ
satul lui Moș Crăciun
VASILICĂ-CRISTI PINTILIUC AUTO ZYP SERVICE
MILENIUM LANDSCAPE
BUSSOLA
DEVELOPMENT SRL
PHN PREMIUM MAG SRL
PHN Mag
SEMTRA MEDO SRL
casa glia trăiește bine
MANHATTAN 1 BET SRL
M1BET
CAMASSIA ONE SRL
BARTISSTRIA
OREGON PARK ONE S.R.L. OREGON PARK
S.C. OPENDEV ITS S.R.L.
vinpresii
OANA BEATRICE
NEOKLEIN For Healthy
PREOTESCU
Cooking
TRUPA X PRODUCTION
TRUPA X
CONCEPT SRL
ADRIAN-BOGDAN NĂSTASE ASTERIA
ANDREEA-MIRELA
NĂSTASE
ANICUȚA STOIAN
COSTIN-GABRIEL VOICU
NICOLAE-DANIEL
COJOCARIU
MIHAELA DUȘA
EUGEN-IULIAN SÂRBU
KOPAS KOZMETIK
ALIX XO PARFUMDEO
PAZARLAMA VE SANAYI
ANONIM SIRKETI
CASINO MANHATTAN
Manhattan Sala de Jocuri
BRILLO INVESTE S.R.L
1 UNIFY
674

pag.

442
442
443
444
449
449
450
450
451
451
457
457
458
458
459
460
460
461

461

462
462
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Nr. crt.
489
490
491
492
493
494

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 08376 22/11/2021
M 2021 08378 22/11/2021
M 2021 08379 22/11/2021
M 2021 08380 22/11/2021
M 2021 08381 22/11/2021
M 2021 08382 22/11/2021

495
496
497
498
499

M 2021 08383
M 2021 08384
M 2021 08386
M 2021 08387
M 2021 08388

500

M 2021 08389

501
502
503
504

M 2021 08390
M 2021 08393
M 2021 08394
M 2021 08397

505

M 2021 08398

506

M 2021 08399

507
508

M 2021 08400
M 2021 08401

509

M 2021 08405

510
511
512

M 2021 08406
M 2021 08407
M 2021 08409

513
514
515
516

M 2021 08410
M 2021 08412
M 2021 08413
M 2021 08414

517
518
519

M 2021 08415
M 2021 08419
M 2021 08420

520

M 2021 08422

521

M 2021 08423

23/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021

Titular
(732)
SERCATO ART
PRO TV SRL
ATELIER DULCE S.R.L.
PRO TV SRL
NORD VET SRL
OKUYUCULAR GIDA TUR.
KOZM. İNŞ. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ
OCTAVIAN FLORIN
PARASCHIV
AGROSERV TRADING SRL
AGROSERV TRADING SRL
AGROSERV TRADING SRL
AGROSERV TRADING SRL
ALEZZI BEACH RESORT
SRL
ALEZZI BEACH RESORT
SRL
VINPUNKT TRADING S.R.L.
SPEED PIZZA SRL
ANDRES SPEDITIONS SRL
ANDRES INTERLOGISTIK
SRL
PRAVALIA DE FERESTRE
SRL
DM SPORT & ENERGY
S.R.L.
ALEXANDRU COLTEA
VICENTIU-IULIAN
PETRESCU
MOSTIRO FISHING
SOLUTION SRL
MALOS SILVIU-GABRIEL
COSMIN-VALERIU GIURONI
SC WEB TRAVEL
EXPERIENCE SRL
ADRIAN - MIHAI MIHĂILĂ
ELENA-RAMONA HUŢANU
CREATIVE FITOUT SRL
DOREL VOICU
DENISA-ELENA ILIE
SMART BAG SRL
CRISTINA-DENISA
POTECARU
ONESOUL RESTAURANT
S.R.L.
675

Denumire marcă
(540)
icar FILMS
ROMÂNIA ÎNTÂI TU!
DULCELE COPILARIEI
Zi de bine, ROMÂNIA!
NORDVET
LORIS PARFUM

pag.
462
463
465
466
468
468

MEDICAL CORNER

469

DOMENIILE CARAMAN
TAMAM
RUPESTRU
GEMINI
ALEZZI ODYSSEY

469
470
470
470
470

ALEZZI TOWERS

471

DIVUS WINERY
PIAZZETTA ROMANA
andres SPEDITIONS
andres INTERLOGISTIK

471
472
477
477

PRĂVĂLIA DE FERESTRE

478

National Golf & Country Club 479
By DM Sport & Energy
482
emagicienii
482
OK fix
DARA KILLER

482

483
TAREX
POPAS TURISTIC ZIMBRUL 483
484
InviteMe
ADI MIHAILA THE HITMAN
La Huţanu
GEOMETRIQ
CRAFTERIA Arta pentru
suflet
INCISIVO By Hellen Denisse
Kids Fest
MediaFLUX.ro

484
486
486
486

ONE Soul

489

487
488
488
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Nr. crt.
522
523
524
525

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 08424 23/11/2021
M 2021 08425 23/11/2021
M 2021 08426 23/11/2021
M 2021 08427 23/11/2021

526
527
528
529

M 2021 08428
M 2021 08429
M 2021 08430
M 2021 08431

530
531
532

M 2021 08432
M 2021 08433
M 2021 08434

533

M 2021 08436

534

M 2021 08437

535
536
537

M 2021 08438
M 2021 08439
M 2021 08440

538
539
540
541

M 2021 08442
M 2021 08444
M 2021 08448
M 2021 08449

542

M 2021 08451

543
544
545

M 2021 08452
M 2021 08453
M 2021 08456

546
547

M 2021 08458
M 2021 08459

24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021

Titular
(732)
DIANA-ELENA CRISTIAN
UNIVERSUL PODISH SRL
EXTENDED DEV SRL
DAVO & ASOCIATII SOCIETATE CIVILA DE
AVOCATI
TUBET INTERNATIONAL
SRL
PEPSICO, INC.
NIRO SERV COM SRL
NIRO SERV COM SRL
INTERBRANDS MARKETING
& DISTRIBUTION SRL
BIANCA-IOANA ZAINEA
JUMANA TOP SRL
BANCA COMERCIALA
ROMANA SA
BANCA COMERCIALA
ROMANA SA
SC ENERGO CON GRUP
SRL
ANA SÎRBU
KLG ASYRAL INVEST SRL
SC COMNILIS PROD SRL

24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021

XPOSED MEDIA SRL
LIKE WEB SRL
SMART SPHERA
LUCA STIRBAT

24/11/2021

DAN-LUCIAN DOBRE

24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021

UNIRII COFFEE SHOP SRL
LOYO COLLECTION
CENTRUL CULTURAL
BUCOVINA
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ
OSCAR
DE STOMATOLOGIE
PEDIATRICĂ DIN ROMÂNIA
(ANSPR)

23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021

24/11/2021

676

Denumire marcă
pag.
(540)
490
sonica
PODISH FII PARTE DIN BINE 490
491
extended
492
DAVO LAW OFFICES

Tubet

493

ROCKSTAR REFRESH
Niro Lactate
Niro Residence
Shopidoki

493
494
495
497

SHAYA PILATES
Lotus Glass Purness&Beyond
ADAUGA BANI INSTANT
BCR
ADD MONEY INSTANTLY
BCR
SUNWELL

502
502
504

Ana Atan
WEGO LINE
TRADITII DIN IARMAROC
MOS HORIA
VIDIA
mefi
BALEK
.ntropy organize your
spacetime
Restaurant museum fondat
1999
4 you Coffee Shop
LOYO Collection

505
506
506

505
505

507
507
514
520
521
521
521
522
522

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Nr. crt.
548

549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 08460 24/11/2021 ALEXANDRU-LAURENȚIU
MIHAI
GABRIELA IONIȚĂ
ALEXANDRA GRIGORAȘ
MIRUNA-MIHAELA
BĂRBULESCU
ELENA IGNAT-NASTASA
MARIA-VALENTINA
GRIGORIU
MARIA-CERASELA MATEI
IULIA-MARIA MARIN
ELIZA-MIRUNA MARIAN
M 2021 08461 24/11/2021 AGROSERV TRADING SRL
M 2021 08463 24/11/2021 S.C. Premium FIT S.R.L.
24/11/2021 P.F.A. ROŞCA IULIAN
M 2021 08464
CODRUŢ
M 2021 08465 24/11/2021 FIVE HOLDING SA
M 2021 08466 24/11/2021 ZENTIVA, K.S.
24/11/2021 BRITISH AMERICAN
M 2021 08467
TOBACCO (BRANDS) INC.
M 2021 08468 24/11/2021 DN FOUND SA
24/11/2021 IMPRIMERIA DE STEAGURI
M 2021 08469
UNIK PRINT SRL
M 2021 08470 24/11/2021 DESPREVIN MEDIA SRL
M 2021 08471 24/11/2021 DRĂGAN G. IOAN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
M 2021 08474 25/11/2021 STAGER MED SRL
M 2021 08475 25/11/2021 OCTOPUS INC SRL
M 2021 08477 26/11/2021 BUNEA M. ANA-MARIA PFA
25/11/2021 S.C. CARMEDIA SERV
M 2021 08478
S.R.L.
25/11/2021 DELICATERIA ITALIANA SRL
M 2021 08481
M 2021 08483 25/11/2021 PROSONIC PRODCOM SRL
25/11/2021 BRITISH AMERICAN
M 2021 08485
TOBACCO (BRANDS) INC.
25/11/2021 ASOCIAȚIA SERVICIILOR
M 2021 08486
FUNERARE
M 2021 08487 25/11/2021 AMIGO SRL
M 2021 08488 25/11/2021 EATBLE BRANDS S.R.L.
25/11/2021 S.C. CLAS MEDIA SRL
M 2021 08490
25/11/2021 EATBLE TECHNOLOGY
M 2021 08491
S.R.L.
M 2021 08493 25/11/2021 ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA

677

Denumire marcă
(540)
REGNUM TARGORUM

pag.
523

UTOPIA
LOCOSLIM
RoMellarius

523
523
526

MESTERUL CASTOR
ZEOKS
PALL MALL SHINE

527
528
528

turabo
IMPRIMERIA DE STEAGURI
UNIK PRINT
WD WINEDEALS
La Nea Ion PIZZERIE
Sandwich la metru

528
529

ALPHACARE
VGR VOYAGER
I love sleep, BABY
ACTUALITATEA
PRAHOVEANĂ
F Degusteria Francesca
delicateria italiana
Popasul Romanilor
PALL MALL CHANGE

532
532
533
533

A.S.F. ASOCIAȚIA
SERVICIILOR FUNERARE
JÄGERMANN
the cheesy way
DOZA DE FRUMUSETE SI
STIL
BOOST EAT! PAIRING
BENEFITS
CARMEZ

538

530
531

536
537
538

539
539
539
539
540
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Nr. crt.

573
574

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 08494 25/11/2021 TUTELEA ALEXANDRU
FERMA TĂUNI
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
25/11/2021 SC COMMODITY TRUST AG
M 2021 08495
SRL
M 2021 08496 25/11/2021 STRAUSS ROMANIA SRL

575

M 2021 08497

576
577

M 2021 08498
M 2021 08499

578

M 2021 08500

579
580
581
582
583

M 2021 08501
M 2021 08502
M 2021 08503
M 2021 08504
M 2021 08506

584
585
586
587
588
589
590

M 2021 08507
M 2021 08510
M 2021 08511
M 2021 08512
M 2021 08513
M 2021 08514
M 2021 08515

591
592
593

M 2021 08518
M 2021 08519
M 2021 08520

26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021

594
595

M 2021 08521
M 2021 08524

596

M 2021 08526

26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021

572

597

M 2021 08527

598
599
600

M 2021 08528
M 2021 08529
M 2021 08530

25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021

26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021

JIANGSU YOAU ELECTRIC
CO., LTD.
JIANGSU YOAU ELECTRIC
CO., LTD.
Ciobanu Oana
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC.
UN PRODUS PENTRU O
VIAȚĂ MINUNATĂ S.R.L.
ARKADA STEEL MAP SRL
IFIGENIA IMPEX SRL
VANELLI SRL
CROPMARKET SRL
ATTILA BENE

Denumire marcă
(540)
CATINA TERRA Naturally
made

541

e SLOTS

541

DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO GRANDE
CREMA
YOAU

542

UHOME

544

ELEVATHOR
TRUE2U

545
554

AQUABLISS pure water

555

ARKADA
ministorage.ro
Antipoux
CROPMARKET
SHAKESPEARE coffee &
poetry
DONALAM SRL
HYBORN
DONALAM SRL
NEUTREEL
DONALAM SRL
DONALAM
ANDREI CALESU
GOODALL
PROSONIC PRODCOM SRL HA HOTEL ARY
GROSU CĂTĂLIN
Nutrisential Innovation from
RUSEV ŞTEFANIA nature
FLORENTINA
CHIRIAC GABRIEL
GROSU CĂTĂLIN
#WeAreUnicorns
GROSU CĂTĂLIN
Fii fată deşteaptă!
WATERBERG BIG GAME
WABI PRIVATE LUXURY
HUNTING PTY LTD
GAME RESERVE
WATERBERG · 1927 ·
IFIGENIA IMPEX SRL
MINISTORAGE
MADIRAL SRL
KH KUB HOUSE
COSMO PHARM SRL
COSMO PHARM The green
factory
FLORIN-ROBERTINO
Ganomag
FLOREA
MARRO ELECTRIC
MARRO ELECTRIC
SYSTEMS SRL
SYSTEMS
MARCELA STANCU
La Polovnik
AESCULAP PROD SRL
Emetozen
678

pag.

543

555
556
556
556
557
558
563
568
573
574
574

576
577
578

579
579
581
581
582
583
584
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Nr. crt.

609
610
611

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 08531 26/11/2021
M 2021 08532 26/11/2021
M 2021 08533 26/11/2021
M 2021 08535 26/11/2021
M 2021 08540 27/11/2021
M 2021 08548 28/11/2021
28/11/2021
M 2021 08549
M 2021 08550 28/11/2021
29/11/2021
M 2021 08556
M 2021 08557 29/11/2021
M 2021 08558 29/11/2021

612

M 2021 08559

613

M 2021 08560

601
602
603
604
605
606
607
608

614

M 2021 08561

615
616
617

M 2021 08562
M 2021 08564
M 2021 08565

618
619
620
621
622
623

M 2021 08566
M 2021 08571
M 2021 08572
M 2021 08573
M 2021 08574
M 2021 08575

624
625
626
627
628
629

M 2021 08576
M 2021 08577
M 2021 08578
M 2021 08579
M 2021 08580
M 2021 08582

630
631
632
633
634

M 2021 08584
M 2021 08586
M 2021 08587
M 2021 08588
M 2021 08589

29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021

29/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021

02/12/2021
02/12/2021
02/12/2021
02/12/2021
02/12/2021

Titular
(732)
BOGDAN DELIU
AZAFRAN S.R.L.
SC LANELKA SRL
INFOFARM S & I SRL
FONIX GSM SRL
DECADANCE ART BAR SRL
MONTANA POPA SRL

Denumire marcă
(540)

MÂNCURRY
lanelka
Infopharm burov forte
FONIX
DECADANCE
De la Basu, mezeluri ca
altadata
CAMELIA CRACIUN
Kam Arts & Happiness
MIRACLE TOUCH SRL
CAMELOT Playground for
little HEROES
MIRACLE TOUCH SRL
TOUCH
ELEGANCE HOME
EHR ELEGANCE HOME
RESIDENCE SRL
RESIDENCE Construim
eleganță prin calitate
WU GUO FENG
Leiccina
BINAL MOB SRL
SZÉKELYKÖ KÚRIA
CONACUL SECUIESC
ONE UNITED PROPERTIES one TIMPURI NOI
S.A.
ONE UNITED PROPERTIES one FLOREASCA VISTA
S.A.
CMAG ONLINE SHOP SRL ANSTON
ASOCIATIA PENTRU
APEIT
EDUCAREA SI
INTEGRAREA TUTUROR
ALEX MELCOVICH BH SRL MERLIN'S KIDS BEER
MUSIC TOOLS S.R.L.
Scuth
ENDOSTYLE
ESD
SC AUTO DIAMOND SRL
AD AUTO DIAMOND
RADU RESOURCES SA
Rocky Extraterestrul
RADU RESOURCES S.A.
Rita Extraterestra
HIGHLANDER PROTECT
H HIGHLANDER PROTECT
SRL
OMS SECURITY MIND SRL OMS SECURITY MIND
SOMA KÖNCZEI
DRIBLI
ASTROLOV MEDIA SRL
AstroLov
DIANA CONONENCO
CASA DE TEXTIL
CAIORA DESIGN CONCEPT M IMASCHIO
SRL
ANAMARIA-RALUCA
IORDAN
OANA VIORICA GHIMPAU
WOOG
ANDREI NICHIFOR
CITY PRINT
BROMAN BUCOVINA S.R.L. BROMAN
NINJA SECURITY S.R.L.
NINJA SECURITY
GAUTHTECH PTE. LTD.
Gauth Expert
679

pag.
584
585
586
587
588
588
589
589
590
590
591

591
592
594
595
597
598

598
599
599
600
600
601
601
602
602
603
603
605

605
605
606
606
607
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

635

M 2021 08590

636

M 2021 08591

637
638

M 2021 08592
M 2021 08593

639
640
641

M 2021 08595
M 2021 08597
M 2021 08598

642
643

M 2021 08599
M 2021 08600

644
645
646

M 2021 08602
M 2021 08604
M 2021 08606

647
648
649

M 2021 08607
M 2021 08609
M 2021 08610

650
651

M 2021 08611
M 2021 08613

652

M 2021 08614

653

M 2021 08615

654
655

M 2021 08616
M 2021 08617

656
657
658
659
660

M 2021 08618
M 2021 08619
M 2021 08620
M 2021 08621
M 2021 08623

661
662
663
664

M 2021 08624
M 2021 08625
M 2021 08629
M 2021 08631

665

M 2021 08632

666

M 2021 08634

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
02/12/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
02/12/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
02/12/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
02/12/2021 NVM PREMIUM ONLINE SRL
02/12/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
02/12/2021 BRILLO INVESTE S.R.L
02/12/2021 INTERSTAR CHIM SA
02/12/2021 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT
02/12/2021 GLORY RESIDENCE S.R.L.
02/12/2021 MARIUS CONSTANTIN
MANIA
02/12/2021 CORNELIU SAVA
02/12/2021 ATENEUM SRL
02/12/2021 C.R.D. POWER IMOBCONSULT SRL
02/12/2021 DINAMIC STORE SRL
02/12/2021 LEJEREANU S.R.L.
03/12/2021 PROKINETIC & NUTRITION
SRL
03/12/2021 PAUL CRISTINEL NITURA
03/12/2021 PROKINETIC & NUTRITION
SRL
03/12/2021 S.C. NOVA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.
03/12/2021 S.C. NOVA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.
03/12/2021 SC TAROS GUARD SRL
03/12/2021 IMPERIAL COMPREST
SERVICE S.R.L.
03/12/2021 SC SIMPA SA
03/12/2021 MEHMET SEDIK KURTDISI
03/12/2021 MEHMET SEDIK KURTDISI
03/12/2021 LUIZA-CARMEN NEGRILĂ
03/12/2021 ALEXANDRA - ANA BIVOLU
- CÂRSTEA
03/12/2021 OVIDIU ARITON
03/12/2021 MARIA NAUTIC SRL
03/12/2021 MIRCEA OCTAVIAN DRAJA
03/12/2021 METALS SUPPLY
CONSULTING S.R.L.
03/12/2021 FNC NUTRITIE PIETROIU
SRL
680

Denumire marcă
(540)
KEPETRIK

pag.
608

HASILVIS

608

LIGURMAS

609

WNY
LEVAREAN

609
609

1 UNIFY FOOD
AROXOL PURE & FORTE
ALIANȚA PENTRU ȚARĂ
APT
Glory residence
Lăstar

609
610
610

Advabody
PARAINSECT CE
POWER IMOB

612
612
612

Soumixpro
Asuprit
ARA

613
615
615

ONYX
ARA

619
619

KIMMY

623

NEXT GEN

624

TAROS GUARD
DIANĂ REUMATICĂ

626
626

SIMPA Sibiu
ZAGORA ACTIVE
ZAGORA BOSS SPORT
AsiGO
VICTORIA mea

626
628
629
629
629

eStella
SKIPPER ACADEMY
realfoods.ro
F.C. CEAHLAUL PIATRA
NEAMT 1919
VITALINE

630
630
631
631

611
611

634
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

667
668
669

M 2021 08635
M 2021 08636
M 2021 08637

670
671

M 2021 08640
M 2021 08641

672

M 2021 08642

673
674
675

M 2021 08643
M 2021 08644
M 2021 08645

676
677

M 2021 08646
M 2021 08647

678

M 2021 08649

679

M 2021 08784

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
03/12/2021 SC EURO PARTS
DISTRIBUTION SRL
03/12/2021 MAISON MERVEILLE S.R.L.
03/12/2021 PETRIŞOR - IUSTINIAN
FRÎNCU
DANIEL - FLORIN
PRIVISTIRESCU
03/12/2021 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.
03/12/2021 PRIMAVERII PARK SRL
03/12/2021 DORINEL VIŞOIU
03/12/2021
03/12/2021
04/12/2021
04/12/2021
04/12/2021
05/12/2021
09/12/2021

MANDY FOODS
INTERNATIONAL SRL
ADYSIM SRL
CRAMA DIN DEAL S.R.L.
TURISM SOMEŞ EVENT
SRL
FUNDAȚIA SORIȚA
VASILICĂ GODJA
CETERAȘU SRL
S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L.
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Denumire marcă
(540)
mesterino

pag.
634

5th ESSENCE
12 BOOKY

636
637

Sanvero Eu-Lax

638

AEROCITY
DELCATI DELICII DIN
CĂTINĂ
MANDY FOODS Vegetal
ORIGINAL
ADYSIM
CRAMA LUI MITICA
Călător prin Ardeal

638
639

Sorița
givemag

644
652

639
641
641
642

655

2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGII NR. 84/1998,
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT
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.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2020 07802

28/10/2020
CRETU RIBANA-GIANINA, STR.
CIRIC, NR. 38, BL.V1, SC.D,
ET.1, AP.3, JUD. IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
COMPLEX VIVANDO, SC.A, ET.1,
BIROU 5, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2020 08002

05/11/2020
MIHNEA COSTOIU, STR. LONDRA
NR.18, ET.4, AP. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011761, ROMANIA

Study in Bucharest
www.studyinbucharest.com
(531)

FESTIVALUL "IOAN CREȚU"
(531)

Clasificare Viena:
22.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Managementul activităților de impresariat
artistic, publicitate, administrarea afacerilor
comerciale.
41. Organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri educative, spectacole muzicale,
organizare
de
spectacole,
organizarea
de spectacole culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat).

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.24;
07.01.25; 20.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,ca
şi de cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea hardware şi software.
43. Restaurante, cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
sadisfacerea unor nevoi individuale.

───────

685

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08323

(210)
(151)
(732)

17/11/2020
ALEXANDRU PAVEL CIOCALTEU,
STR. MARIA ROSETTI NR. 7-9, ET.
4, AP. 19, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

M 2020 08525

24/11/2020
SCHLOSSER&FRIENDS SRL,
STR. IRIMICULUI NR.2, BL. 1,
SC. 2, ET. 1, AP. 43, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021142, ROMANIA

S.O.S CAR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţie (software) mobilă pentru android şi
ios.
42. Crearea de site web pentru servicii online şi
mobile.

SUPREMUS MAGNUS
COMMENDATOR
(531)

───────

Clasificare Viena:
26.11.05; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetarie,
adezivi (materiale colante) pentru papetarie
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, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08662

27/11/2020
EMPIRE MUSIC MANAGEMENT
SRL, STRADA TINERETULUI NR,
3, SCHITU, JUD. CONSTANTA,
COSTINESTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

Carla's Dreams

───────
(531)

Clasificare Viena:
02.01.16; 26.01.14; 27.01.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
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33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru

fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 09068

15/12/2020
ADORJÁN-LÁSZLÓ TRUCZA,
STR. II. RÁKÓCZI FERENC
NR. 19 AP. 7, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

KÖVI PÁL
GASZTROAKADÉMIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor,
conservarea băuturilor, măcinarea alimentelor,
păstrarea alimentelor în cutii de conserve,
servicii de afumătorie pentru afumarea
alimentelor, servicii de conservare a alimentelor,
servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi, tratarea alimentelor pentru prevenirea
apariției mucegaiului, zdrobirea fructelor,
tratarea alimentelor preparate.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, editare de materiale tipărite
care conțin poze, altele decât cele de uz
publicitar, editare de publicații, altele decât
cele pubșicitare, editare de texte scrise, altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații online, furnizare de publicații electronice pentru
învățarea limbilor, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de romane grafice online care nu
pot fi descărcate, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicare de broșuri, publicare de
buletine informative, publicare de calendare de
evenimente, publicare de cărți, publicare de cărți
în domeniul divertismentului, publicare de cărți și
periodice electronice online, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare
de documente, publicare de cărți, reviste,

almanahuri și jurnale, publicare de manuale,
publicare de manuale de instruire, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale didactice, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare
de materiale și publicații tipărite, publicare de
materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de reviste cu informații științifice, publicare
de reviste electronice, publicare de reviste
pe internet, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de reviste și
cărți, publicare de ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare electronică
on-line de periodice și cărți, publicare electronică
de texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare pe
internet a unui ziar pentru clienți, publicare
și editare de cărți, publicare și editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicare și emitere de documente științifice
în legătură cu tehnologia medicală, publicarea
de calendare, publicarea de cataloage cu
informații turistice, publicarea de fotografii,
publicații de literatură didactică, redactare de
texte, altele decât cele publicitare, redactare de
scenarii, nu în scopuri publicitare, redactarea
de scenarii, redactarea de texte, altele decât
cele publicitare, scriere de discursuri, altele
decât cele pentru scopuri publicitare, redactarea
discursurilor politice, servicii de consultanță
în domeniul editorial, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
editare, servicii de editare computerizată, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de paginare pentru
alte scopuri decât cel publicitar, servicii de
reporteri de știri, servicii de redactare de
scenarii, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de publicare online, servicii de publicare electronică, servicii de
publicare de text electronic, altele decât cele
publicitare, servicii pentru publicarea de ghiduri
de călătorie, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
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servicii jurnalistice, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului
43. Servicii de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară, 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,
pensiuni pentru animale, cazare temporară,
asigurarea de hrană și băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00023

05/01/2021
RAȚĂ ANA MARIA, STR.
SARMISEGETUZA NR 5, BL Y3
SC A ET 7 AP 29, JUD IAȘI, IAȘI,
700634, IAȘI, ROMANIA

CLUBUL AVOCAȚILOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00008

04/01/2021
NEXT STAGE WHEELS, STR.
SOMESUL RECE NR. 73,
CONSTRUCTIA C3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

EXPERT WHEELS
RESTORATION EST 2015
(531)

Clasificare Viena:
01.01.04; 14.05.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de reparaţii autovehicule.
───────

M 2021 00110

08/01/2021
DUMLU MEHMET BULENT, STR.
ION GHICA NR. 240A, JUDEŢ
DAMBOVITA, RACARI, 137385,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

smarttest
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(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 de uz medical, 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
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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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00429

21/01/2021
ARON ŞEANDRU, STR.
DUMBRAVA NR. 147, JUDETUL
GORJ, NOVACI, 215300, GORJ,
ROMANIA

PASTRAMA DE
OAIE LA ARON

M 2021 00236

14/01/2021
CABINET AVOCAT IANCU VLAD
ALEXANDRU, STR. PICTOR
DANIEL C. ROSENTHAL NR. 17,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pastramă de oaie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00430

21/01/2021
ARON ŞEANDRU, STR.
DUMBRAVA NR. 147, JUDETUL
GORJ, NOVACI, 215300, GORJ,
ROMANIA

SLOI DE OAIE LA ARON
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Preparat din carne de oaie, servită la rece.

RNPM ONLINE
(531)

───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.16
(591) Culori revendicate:bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
publicitate
mobiliară,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.
45. Servicii juridice, serviciul juridic de registrator
de publicitate mobiliară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00635

28/01/2021
SC PRESA LIBERA ONLINE SRL,
SPLAIUL INDEPENDENŢEI, NR.
273, CORP 3, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Ziarul Olteniei
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Publicare online de ziare electronice,
publicare de ziare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia de
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reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00774

02/02/2021
SC DENTALMED-CLINICA
STOMATOLOGICA SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00775

02/02/2021
SC DENTALMED-CLINICA
STOMATOLOGICA SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ONE DAY DENTAL
TREATMENT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.

LUXURY DENTAL
TREATMENT
(511)

M 2021 00776

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00908

05/02/2021
DĂNUȚ CĂLINESCU, STR. RUSCA
MARE NR. 58, JUDETUL GALATI,
SAT ȘENDRENI (COMUNA
ȘENDRENI), GALAȚI, ROMANIA

02/02/2021
SC DENTALMED-CLINICA
STOMATOLOGICA SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SĂNĂTATEA NU ARE PREȚ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.

MANGAL DE HARGHITA

───────

(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
01.15.05; 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:galben , negru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat,
mangal (combustibil), cărbune pentru grătar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00958

08/02/2021
CLAUDIU-OCTAVIAN ULICI,
BD-UL 21 DECEMBRIE 1989
NR. 76, AP. 1, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400124, CLUJ,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 24.01.05
(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 sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
cabine de baie
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
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații
───────

Colegiul Juridic Transilvania

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01511

(740)

25/02/2021
ELECTRIK CLASIC
TECHNOLOGY SRL, SAT
AFUMAŢI, LINIA DE CENTURĂ NR.
17, JUD. ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

M 2021 01714

04/03/2021
CRISTIAN SĂLĂJAN, STR. 9
MAI 1877 NR. 9, JUDEŢUL SATUMARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

Butelieonline- depozitul
național de butelii - online
(511)

LUX Sanitary

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a buteliilor
din metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii confecționate din metal pentru
gaz sub presiune (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
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cu ridicata si amănuntul referitoare la butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz
sub presiune, butelii confecționate din metal
pentru gaz sub presiune, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii confecționate din metal pentru
gaz sub presiune, 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.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01943

11/03/2021
ASOCIATIA SCOALA DE
TERAPII COMPLEMENTARE
ANATECOR, STR. FLAVIA NR.15,
VIA CARMINA, JUD. ARAD, COM.
VLADIMIRESCU, ARAD, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01836

06/04/2021
AURELIAN - IOAN DRAGOMIR,
STR. GENERAL ERIMIA
GRIGORESCU NR. 9, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

local food & coffee
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

OTPTC Ordinul Terapeuţilor
Practicanţi în Terapii
Complementare
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.01.04;
25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 02889

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

08/04/2021
MASTERANGE ROMANIA
SRL, SOS. NORDULUI, NR.
24-26, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/05/2021
SC TRIPTAGO SRL, STR.
COLONEL ALBU NR. 88, BL. B, ET.
8, AP. 63, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
000000, ROMANIA

BĂRĂGAN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

(540)

BEST Kindergarten
(511)

M 2021 03518

───────

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 marketing, publicitate şi promovare.
41. Educație sportivă, servicii educative, de
divertisment și sportive, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), educație și
instruire, servicii de tabere de vară (divertisment
și educație).
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 (masă şi cazare).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03522

03/05/2021
SC DRESS & SHINE SRL, STR.
POET ANDREI MUREŞANU
NR.17A, 11, JUD. BIHOR, ȘTEI,
415600, BIHOR, ROMANIA

COUTURE FOR
LADIES & GENTLEMEN

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 25.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────
693

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 03592

06/05/2021
LIVIU PANDELE, STRADA
BISERICII ROMANE NR.88, JUD
BRASOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

ORDINUL NATUROPAŢILOR,
HERBALIŞTILOR
ŞI BIOFEEDBACK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

(540)

───────

M 2021 03871

17/05/2021
ALINA STEFANIA ONUTE, STR.
HARMANULUI NR. 57, BL. 57, SC.
D, AP. 19, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA
MIHAI RADU CEASCAI, ALEEA
ZANELOR NR. 18, BL. B, SC. A,
AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
040438, ROMANIA
SAMOIL BENIAMIN ANTEMIE,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
131, BL. T2C, SC. 1, ET. 1, AP.
7, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

WORLD SYMPHONIC
ORCHESTRA
(511)

(210)
(151)
(732)

(540)

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.

M 2021 03804

18/05/2021
MIOARA HURJA, STR. SF. LAZĂR
NR. 45, BL. A5-6, SC. A6, ET.4, AP.
13, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700049,
IAȘI, ROMANIA

───────

Priceless Nails
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii prestate de saloane de manichiură,
servicii de manichiură, servicii de manichiură și
de pedichiură, servicii de manichiură la domiciliu.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03906

17/05/2021
MARINA FLUVIALĂ BORCEA
SRL, ȘOSEAUA CĂLĂRAȘI FETEȘTI NR. 101, COMUNA
JEGĂLIA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,
GÂLDĂU, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

Marina Fluvială
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
694

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(531)

(210)
(151)
(732)

M 2021 04234

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

28/05/2021
THIRDEYE CONSULTING
SRL, STR. MARTA BIBESCU
NR. 39, CONSTRUCŢIA C1,
SAT, BALOTEŞTI, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.15.05
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 7597
C), gri (Pantone 187 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de
ventilare, de distribuție a apei.
21. Ustensile și recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni și bureți, perii, cu excepția
pensulelor, materiale pentru perii, materiale de
curățare.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.
───────

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

Dental Spa
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04354

21/06/2021
HAM CREATIVE SRL, ALEEA
CIREŞULUI NR. 4, JUD. ARAD,
ARAD, 085103, ARAD, ROMANIA

e grătare

(540)

M 2021 04402

05/06/2021
GLOBAL MARKETING & ADS
SRL, STR. IPSILANTI, NR. 22,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700029, IAȘI,
ROMANIA

Am fost in VACANTA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
agenții de publicitate, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii promoționale de publicitate,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și marketing, servicii de agenție de
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate privind industria turismului.
41. Editare de fotografii, publicarea de fotografii.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară,
rezervare pe internet de cazare temporară,
rezervări de spații de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
cazare temporară la hoteluri și moteluri,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05850

09/08/2021
PROFARMA HOLDING SRL, STR.
N. BALCESCU NR. 28, JUDETUL
CALARASI, FUNDULEA, 917250,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

Produse Tamaduitoare
de Tamadau
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cereale, faina, produse agroalimentare
respectiv: paine, produse de panificatie si
cofetarie.
32. Apa, bauturi non-alcoolice.
───────
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. crt.

21
22

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2020 07802 28/10/2020
05/11/2020
M 2020 08002
17/11/2020
M 2020 08323
M 2020 08525 24/11/2020
27/11/2020
M 2020 08662
15/12/2020
M 2020 09068
04/01/2021
M 2021 00008
M 2021 00023 05/01/2021
M 2021 00110 08/01/2021
14/01/2021
M 2021 00236
21/01/2021
M 2021 00429
M 2021 00430 21/01/2021
28/01/2021
M 2021 00635
02/02/2021
M 2021 00774
02/02/2021
M 2021 00775
02/02/2021
M 2021 00776
M 2021 00908 05/02/2021
M 2021 00958 08/02/2021
25/02/2021
M 2021 01511
04/03/2021
M 2021 01714
06/04/2021
M 2021 01836
M 2021 01943 11/03/2021

23
24

M 2021 02889
M 2021 03518

25
26

M 2021 03522
M 2021 03592

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

08/04/2021
05/05/2021
03/05/2021
06/05/2021

Titular
(732)
CRETU RIBANA-GIANINA
MIHNEA COSTOIU

Denumire marcă
pag.
(540)
FESTIVALUL "IOAN CREȚU" 685
685
Study in Bucharest
www.studyinbucharest.com
686
ALEXANDRU PAVEL
SUPREMUS MAGNUS
CIOCALTEU
COMMENDATOR
686
SCHLOSSER&FRIENDS SRL S.O.S CAR
686
EMPIRE MUSIC
Carla's Dreams
MANAGEMENT SRL
687
ADORJÁN-LÁSZLÓ TRUCZA KÖVI PÁL
GASZTROAKADÉMIA
688
NEXT STAGE WHEELS
EXPERT WHEELS
RESTORATION EST 2015
688
RAȚĂ ANA MARIA
CLUBUL AVOCAȚILOR
688
DUMLU MEHMET BULENT smarttest
689
CABINET AVOCAT IANCU
RNPM ONLINE
VLAD ALEXANDRU
689
ARON ŞEANDRU
PASTRAMA DE OAIE LA
ARON
689
ARON ŞEANDRU
SLOI DE OAIE LA ARON
689
SC PRESA LIBERA ONLINE Ziarul Olteniei
SRL
690
SC DENTALMED-CLINICA
LUXURY DENTAL
STOMATOLOGICA SRL
TREATMENT
SC DENTALMED-CLINICA
SĂNĂTATEA NU ARE PREȚ 690
STOMATOLOGICA SRL
690
SC DENTALMED-CLINICA
ONE DAY DENTAL
STOMATOLOGICA SRL
TREATMENT
690
DĂNUȚ CĂLINESCU
MANGAL DE HARGHITA
CLAUDIU-OCTAVIAN ULICI Colegiul Juridic Transilvania 691
691
ELECTRIK CLASIC
LUX Sanitary
TECHNOLOGY SRL
691
CRISTIAN SĂLĂJAN
Butelieonline- depozitul
național de butelii - online
692
AURELIAN - IOAN
local food & coffee
DRAGOMIR
ASOCIATIA SCOALA DE
OTPTC Ordinul Terapeuţilor 692
TERAPII COMPLEMENTARE Practicanţi în Terapii
ANATECOR
Complementare
693
MASTERANGE ROMANIA
BEST Kindergarten
SRL
693
SC TRIPTAGO SRL
BĂRĂGAN
693
SC DRESS & SHINE SRL
COUTURE FOR LADIES &
GENTLEMEN
LIVIU PANDELE
ORDINUL NATUROPAŢILOR, 694
HERBALIŞTILOR ŞI
BIOFEEDBACK
699
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Nr. crt.
27
28

29
30
31
32
33

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 03804 18/05/2021 MIOARA HURJA
M 2021 03871 17/05/2021 ALINA STEFANIA ONUTE
MIHAI RADU CEASCAI
SAMOIL BENIAMIN
ANTEMIE
17/05/2021 MARINA FLUVIALĂ BORCEA
M 2021 03906
SRL
28/05/2021 THIRDEYE CONSULTING
M 2021 04234
SRL
M 2021 04354 21/06/2021 HAM CREATIVE SRL
05/06/2021 GLOBAL MARKETING &
M 2021 04402
ADS SRL
09/08/2021 PROFARMA HOLDING SRL
M 2021 05850

700

Denumire marcă
(540)
Priceless Nails
WORLD SYMPHONIC
ORCHESTRA

pag.
694
694

Marina Fluvială

694

Dental Spa

695

e grătare
Am fost in VACANTA

695
695

Produse Tamaduitoare de
Tamadau

696

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32,
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ,
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT
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.
Cei interesaţi pot contesta deciziile OSIM la Comisia de contestaţii
din OSIM în 30 de zile de la publicare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2012 01129

(111)179730

22/02/2012
SC BIODEV MEDICAL CENTER
SRL, STR. GHIOZDANULUI
NR. 4, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014163, ROMANIA

SC APPELLO BRANDS SRL , STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

BIODEV MEDICAL CENTER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale.

(531)

Clasificare Viena: 03.01.16; 03.01.24;
27.05.01; 27.07.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru (pantone
Black), galben (pantone 389)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente dietetice de uz medical, băuturi
dietetice.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 04320

(111)180458

20/06/2014
ATLANTIC TRADE &
INVESTMENT COMPANY SRL,
STR. BIHARIA, NR. 67-77, CORP
C, ET. 1, CAMERA 12, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 04741

(111)179848

09/07/2014
SC POPASUL DACILOR
PRODCOM SRL, SAT COSTEŞTI
NR. 93, JUDEŢUL HUNEDOARA,
COMUNA ORASTIOARA DE SUS,
ROMANIA

POPASUL DACILOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

BADSTER
703
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 05299
(111)180510
31/07/2014
SC EXELO TRAINING &
DEVELOPMENT SRL, STR.
PRIMĂVERII NR. 22, CAMERA
1, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179948
14/08/2014
SC VODAFONE ROMANIA SA,
PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2014 05593

Vodafone SuperNet
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179947
14/08/2014
SC VODAFONE ROMANIA SA,
PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2014 05594

EXELO MAKING
KNOWLEDGE HAPPEN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.24;
29.01.12
(591) Culori revendicate:mov închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

Vodafone SuperNet
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:roşu (pantone
485C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 05738
(111)179670
22/08/2014
ANTENA TV GROUP SA, STR.
GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179668
22/08/2014
ANTENA TV GROUP SA, STR.
GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2014 05739

DANSEAZĂ CU MINE
(511)

WEEK-END ÎN FAMILIE
(531)

Clasificare Viena: 25.01.13; 25.01.25;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.13
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru, alb
(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.

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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

M 2014 05740

(111)179671

22/08/2014
ANTENA TV GROUP SA, STR.
GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

DANSEAZĂ PRINTRE VISE
(511)

705

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

(210)
(151)
(732)

(740)

SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021403

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 06063

(111)179995

03/09/2014
SC JUNO SRL, STR. PROMETEU
NR. 28-32, BL. 14F, SC. 1, ET. 3,
AP. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014225, ROMANIA

JUNO
(511)

(111)180025
02/09/2014
MARIN FLORIN, CALEA
BUCUREŞTI, SAT SĂFTICA, JUD.
ILFOV, BALOTEŞTI, ROMANIA
M 2014 06007

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri şi jucării.
───────

(111)179988

(210)
(151)
(732)

M 2014 06361

(740)

CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

17/09/2014
ADOREAN EMIL, STR.
MAGNOLIEI NR. 43, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA SPRIE,
435100, ROMANIA

(540)

Trattoria Arte Pasta
(531)
(511)

Clasificare Viena: 25.01.09; 25.01.10;
25.01.13; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

ND NORDIA Doar
CALITATE. Germană
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.07;
27.05.02; 26.01.18; 15.07.19
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
(distribuitoare automate), toate acestea de
provenienta germana.
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, discuri compacte,
DVD-uri şi alte medii de înregistrare, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare,
software pentru computere, echipamente
pentru stingerea incendiilor, toate acestea de
provenienta germana.
───────

(111)180015
26/09/2014
GHEORGHIEV SLAVI , CALEA
CĂLĂRAŞI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2014 06610

(740)

SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010352

(540)

COMPLEMENTA Diosmectită
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.08;
29.01.15; 25.01.19
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, galben, maro, bleu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 06790
(111)179960
06/10/2014
SC CLIC MARKET SRL, STR.
BUCUR 18A, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 0040292, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180014
13/10/2014
SC RIOMATEX SRL, STR.
TĂBĂCARI BL. 12, SC. A, AP. 6,
JUD. BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, 505200,
ROMANIA
M 2014 06848

PANINI
(531)

clic to go
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.07;
27.05.02; 01.15.21
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Alimente preparate, salate preparate, supe
şi fierturi, aperitive şi deserturi (mâncăruri).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, agenţii de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii baruri, bufete cu autoservire,
cafenele, cantine, case de pensionari pentru
persoane în vârsta, case de vacanţă, servicii
de catering, creşe de copii, exploatarea
terenurilor de camping (cazare), închiriere de
construcţii transportabile, închiriere de corturi,
închiriere de săli de reuniune, închiriere de
scaune, mese, veselă şi lenjerie de masă,
închirierea aparatelor de gătit, servicii oferte
de moteluri, pensiuni, restaurante, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
rezervări de hoteluri, rezervări de pensiuni,
rezervări de spaţii de cazare temporară, servicii
hoteliere, servicii oferite de tabere de vacanţă.

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.02;
03.07.24; 01.15.05
(591) Culori revendicate:galben, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 07284

(111)180556

24/10/2014
ELVIS-CRISTIAN GEORGESCU,
INTRAREA CATEDREI NR. 17-23,
AP. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

HOLLYWOOD EYELASHES

───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.15
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
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44. Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180602
20/02/2015
DIMITRIOS TSIRMPAS, STR.
VIRGIL MADGEARU, NR. 26B, ET.
3, AP.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
TSIRMPAS MIHAELA DOINA,
STR. VIRGIL MADGEARU, NR.
26B, ET. 3, AP. 15, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2015 01194

şi calculatoare, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stonatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale pentru sutură.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, material pentru
perii, materiale de curăţare, lână metalică, sticlă
brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei
pentru construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40. Prelucrarea materialelor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

KIDOPTIK
(531)

Clasificare Viena: 16.03.13; 16.03.19;
27.03.15; 27.05.08; 29.01.05
(591) Culori revendicate:lila (pantone 7442C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Inălbitori şi alte substanţe pentru spălări,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
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,
reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor

(540)

(111)179850
17/03/2015
SC FB INVEST SOLUTIONS
SRL, STR. SLT. ZAHARIA NR.
9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 01897

SMART TV
(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 20.07.02;
01.11.08
(511) Produse și/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).
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38. Telecomunicaţii.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 02585

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179973
24/04/2015
SC SATTVA SRL, ALEEA BORŞA
NR. 1, AP. 29, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA
M 2015 02813

(111)179534

16/04/2015
SC AMIGO & INTERCOST SRL,
STR. LEMNARILOR NR. 1/A,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, ROMANIA

TOKYO JAPANESE
RESTAURANT
(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 26.01.03;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

ac amigo & intercost
(531)

Clasificare Viena: 19.07.16; 19.07.25;
26.11.02; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

(540)

(111)180000
28/04/2015
HORUMBA MIRELA, CALEA
MOŞILOR 189, BL. 1, SC. A, ET. 4,
AP. 15, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 02886

───────

TRUSA DE BUNASTARE
A FAMILIEI
www.forumuldeparenting.ro
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(531)

Clasificare Viena: 02.07.12; 02.09.01;
19.13.21; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, magenta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 02893
(111)179919
28/04/2015
SC BICICLETE CICLOP SRL,
BDUL. IANCU DE HUNEDOARA
NR. 37, SC. B, AP. 30, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI

(540)

Arkus
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Biciclete şi accesorii pentru acestea
cuprinse în aceasta clasa.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii în raport cu produsele din clasa
12.
───────

(111)180565
12/05/2015
ANTENA TV GROUP SA, STR.
GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2015 03220

HAM TALENT - ANIMALE
CE miaau MINTILE
(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 02989

(111)180046

30/04/2015
SC OSTROVIT SA, STR. REGIEI
NR. 1, JUD. CONSTANŢA,
OSTROV, CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

CURTEA DINTRE VII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

(540)

M 2015 03221

(111)180566

12/05/2015
ANTENA TV GROUP SA, STR.
GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

TARA TE VREA CHEF
(511)

───────
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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.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
căutare pe internet.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 03240

(540)

(111)180567
12/05/2015
ANTENA TV GROUP SA, STR.
GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SERIFI DE ROMÂNIA
- In legea vedetelor
(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).

(111)179731

12/05/2015
NECULAI ION, STR. PUŢUL
CU PLOPI NR. 12, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

EEMATICO
(511)

M 2015 03222

de
de
de

───────

───────

(210)
(151)
(732)

de

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, 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 (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 03334
(111)179764
15/05/2015
BEREZITCHEI LAURA-ANDREEA,
STR. PANSELELOR NR. 4, BL.
145, SC. 2, AP. 86, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
TUTANESCU BEATRICEGEANINA, STR. ARCULUI NR. 18,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(111)179689
21/05/2015
SC FOTBAL CLUB VOLUNTARI
SA, B-DUL DUNĂRII NR. 52A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA
M 2015 03453

FC VOLUNTARI 2010

STRESS CORNER
Bring your stress here
(531)

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.12;
27.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,
erbicide.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumusete pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi, pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

Clasificare Viena: 18.04.01; 21.03.01;
24.01.05; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:vişiniu, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────
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M 2015 03454

(111)179688

21/05/2015
SC FOTBAL CLUB VOLUNTARI
SA, B-DUL DUNĂRII NR. 52A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

FCV
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:vişiniu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 03513

(111)179445
28/05/2015
SC INTERNET CORP SRL, STR.
PUŢUL LUI ZAMFIR NR. 28,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011683,
ROMANIA
M 2015 03660

(111)179996

25/05/2015
RADU MIHAELA, CAR.
DOROBANŢI 2, BL. A13, ET. 1, AP.
4, JUD. BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA
RADU ION FLORIN, STR.
DEPOZITULUI NR. 14, COMUNA
MĂRĂCINENI, JUDEŢUL BUZĂU,
MĂRĂCINENI, ROMANIA

CONFERINŢA ECOMTEAM
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.09; 29.01.13
Culori revendicate:negru, albastru,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de papetarie, fotografii.
35. Publicitate.
41. Instruire, activitati culturale.
42. Proiectare si dezvoltare hardware si
software.
45. Securitate pentru protectia bunurilor si
persoanelor.
───────

FUSTIS Savoare la robinet
(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 11.01.17;
27.05.07; 27.05.10; 27.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie.
35. Afaceri comerciale, servicii de import export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru afaceri
comerciale şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitare şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare şi serviciilor de vânzare.
39. Distribuţie şi livrare, transport, ambalare
şi depozitare pentru produsele din domeniul
alimentar.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 03673
(111)179791
28/05/2015
SANDA SORIN, ALEEA
PROGRESULUI, BL. 50, AP. 10,
JUD. HUNEDOARA, URICANI,
ROMANIA
SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179803
02/06/2015
PETRESCU CRISTIAN DAN, STR.
CAMELIEI, NR. 15, BL. 26, AP.
94, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100091, ROMANIA

M 2015 03737

(540)

IXIS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de calculator (programe).

Transilvania Adventure

───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.07;
06.01.04
(591) Culori revendicate:maro (pantone
471C), galben (pantone 602C),
portocaliu (pantone 1365C).
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Organizarea şi susţinerea de team buildinguri.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179732
02/06/2015
SC GORJEANUL SA, B-DUL
CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR.
15, JUDEŢUL GORJ, TARGU JIU,
210192, ROMANIA

M 2015 03750

───────

GORJEANUL
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.08;
27.05.04; 27.05.02; 02.09.14; 01.15.05
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri, hârtie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 03751

(111)179733

02/06/2015
SC GORJEANUL SA, B-DUL
CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR.
15, JUDEŢUL GORJ, TARGU JIU,
210192, ROMANIA

Gazeta Gorjului
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.04
Culori revendicate:albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri, hârtie.

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.11;
26.04.16; 26.04.15; 05.03.13
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă neincluse în alte clase.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 04114

(111)179932

18/06/2015
SC PIASTRELLE EST DESIGN
SRL, STR. ŢESĂTORILOR NR. 17,
CORP ADMINISTRATIV, CAMERA
10, JUDEŢUL TIMIŞ, LUGOJ,
ROMANIA

ARIANA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP.7, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

PIASTRELLE CASA
STILE DI VITA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180564
22/06/2015
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2015 04204

POFTITI DE VA IUBITI
(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).
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
căutare pe internet.

de

(540)

M 2015 04534

(111)179845

07/07/2015
AL PROMT SRL, STR. SOLA 99
PAR. A903/23, PALAS C.F.R.,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900316, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 04561

(111)180568

08/07/2015
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

DESCHIDE-TI SUFLETUL
(511)

AL PROMT
(531)

───────

de
de
de

───────

(210)
(151)
(732)

cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.08;
29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru închis, gri,
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, cabluri şi fire metalice neelectrice,
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică,
tuburi metalice, produse metalice necuprinse
în alte clase, faţade cortină, faţade ventilate,
luminatoare, sisteme de umbrire, sticlă fixată
punctual, uşi şi ferestre pentru aluminiu, pentru
otel şi pentru pvc.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii.
40. Tratament de materiale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi

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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 04666

(111)180002

14/07/2015
SC PROCEMA PERLIT SRL, ŞOS.
GIURGIULUI NR. 3-5, JUDEŢUL
ILFOV, JILAVA, ROMANIA

PERLIT PROCEMA

(531)

Clasificare Viena: 09.01.07; 09.01.22;
27.05.08; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben-auriu, maro,
bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, 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, neincluse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, mâncare pentru animale, malţ.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări dh birou.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.14; 27.05.17;
27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse
chimice
destinate
industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, rĂşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, preparate
pentru călirea şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/te industriei.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 04711
(111)179814
15/07/2015
SC BRONEVIC SRL, DRUMUL
MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA NR.
11, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(111)179904

(210)
(151)
(732)

M 2015 04771

(740)

INTELECT SRL, B-DUL DACIA NR.
48, BL. D10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

16/07/2015
SC LOTUS CENTER SA, STR.
NUFĂRULUI NR. 30, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ALLEGRIA PARK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

Sacul de aur
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 04772
(111)179905
16/07/2015
SC LOTUS CENTER SA, STR.
NUFĂRULUI NR. 30, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA
INTELECT SRL, B-DUL DACIA NR.
48, BL. D10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179901
27/07/2015
KMG INTERNATIONAL NV,
STRAWINSKYLAAN 807, TOWER
A, AMSTERDAM, TARILE DE JOS
M 2015 04966

(540)

ALLEGRIA CITY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

EFIX S

───────
(531)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 04839

(111)179847

21/07/2015
SC DONI INTERNATIONAL
GALAXY SRL, CARTIER TUDOR
VLADIMIRESCU, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 26, BL. DONI,
SC. A, ET. 1, AP. 2, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, 110188,
ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.10;
27.05.12; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu (pantone 032
C), portocaliu (pantone 151C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

DONI INTERNATIONAL
GALAXY SRL
(531)

Clasificare Viena: 01.15.23; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:grena, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 04967

(111)179900

27/07/2015
KMG INTERNATIONAL NV,
STRAWINSKYLAAN 807, TOWER
A, AMSTERDAM, TARILE DE JOS

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

efix
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.01
Culori revendicate:roşu (pantone red
032C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 05085

(111)179846

30/07/2015
CASA DE AJUTOR RECIPROC
HERMES INSTITUTIE
FINANCIARA NEBANCARA
PETROSANI, STR. GENERAL
ION DRAGALINA NR. 4, BL. 4,
AP. 4, JUDEŢUL HUNEDOARA,
PETROŞANI, 332009, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 04968

(111)179899

27/07/2015
KMG INTERNATIONAL NV,
STRAWINSKYLAAN 807, TOWER
A, AMSTERDAM, TARILE DE JOS

CAR HERMES
IFN PETROŞANI
(531)

EFIX CARBURANTUL CARE
PROTEJEAZĂ MOTORUL
(531)
(591)

Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.02;
26.15.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Împrumuturi în rate.

Clasificare Viena: 26.04.18; 26.04.22;
29.01.12
Culori revendicate:roşu (pantone
032C), pantone 151

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 05128
(111)179844
13/08/2015
SC TIP TOP FOOD INDUSTRY
SRL, BDUL TIMIŞOARA NR. 94,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061334,
ROMANIA

MR. SANDWISH

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180013
03/08/2015
L & S TRANS SRL, NR. 635A, JUD.
MARAMUREŞ, SĂPÂNŢA, 437305,
ROMANIA
M 2015 05132

NEACSU CARMEN AUGUSTINA
PFA, STR. ROZELOR, NR. 12/3,
JUD.MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
30. Cafea, ceai, cacao, 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.
───────

COMPLEX PĂSTRĂVUL
(531)

Clasificare Viena: 01.01.04; 03.09.10;
24.09.02; 24.09.05; 25.01.19; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb, verde, bej,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Animale vii, hrană pentru animale.
43. Restaurante, cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 07636
(111)179807
17/11/2015
SC IZOCON MC SRL, STR.
VARIANTA NORD NR. 2, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179994
22/12/2015
RAW OIL IMPORT SRL, STR.
DEPOZITULUI NR. 14, JUD.
BUZĂU, MARACINENI, 127325,
ROMANIA
M 2015 08410

OLIVASHOP

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate
şi
reclamă,
administraţie
comercială, afaceri comerciale, import-export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru afaceri
şi management, organizare de expoziţii şi orice
formă de prezentare în scop comercial în
domeniul industriei alimentare şi serviciilor de
vânzare.
───────

(210)
(151)
(732)

Ghiţă mă numesc şi
vreau să te hrănesc!
MACELARIA IZOCON MC
SUNT UN PURCELUŞ
CRESCUT NATURAL
(531)

(540)

M 2016 04687

(111)179921

05/07/2016
SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA
LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

NOVOCALMIN
(511)

Clasificare Viena: 01.15.11; 01.15.21;
03.04.18; 03.04.24; 03.04.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roz, roşu, verde,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, extracte de carne, specialitati si
preparate pe baza de carne.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicament de uz uman cu efect analgezic şi
antipiretic.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2016 05870
(111)180533
29/08/2016
SC ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL 13-17, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA

(540)

FEMINOHELP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Sãpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru pãr (toate aceste
produse fiind destinate exclusiv persoanelor de
sex feminin).
5. Produse farmaceutice, produse sanitare de
uz medical, substanţe dietetice de uz medical,
suplimente dietetice (toate aceste produse fiind
destinate exclusiv persoanelor de sex feminin).
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale (toate aceste produse fiind destinate
exclusiv persoanelor de sex feminin).

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,

produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, material de pansat,
material pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2016 06115

(111)179883
02/11/2016
STANCIU CRISTIAN, STR. SF.
ANDREI NR. 55A, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 700028, ROMANIA
M 2016 07437

HOTEL TRAIAN
(111)180534

09/09/2016
SC ZDROVIT ROMANIA SRL,
STR. SEVASTOPOL NR. 13-17,
AP. 114, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante, cazare temporară.
───────

SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA

(540)

CLINSIN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Înălbitori
şi
alte
preparate
pentru
spălare, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 02119
(111)180541
29/03/2017
CONSTANTIN-GABRIEL URECHE,
STR. RĂSCOALA 1907, NR. 11, BL.
16, SC. 5, ET. 3, AP. 181, SECTOR
2, BUCUREŞTI , BU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180540
29/03/2017
CONSTANTIN-GABRIEL URECHE,
STR. RĂSCOALA 1907, NR. 11, BL.
16, SC. 5, ET. 3, AP. 181, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BU, ROMANIA
M 2017 02120

AGROCOSM

MICUL FERMIER din 2004
(531)
(531)

Clasificare Viena: 05.09.01; 05.09.15;
05.09.17; 05.09.24; 27.05.01; 27.07.11;
29.01.15
(591) Culori revendicate:verde, roşu,
portocaliu, mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.
───────

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 02548

(111)179729

12/04/2017
ENERGEN ROMÂNIA S.R.L.,
STRADA PANDURI, NR.120,
RUDENI,, CHITILA 077046, ILFOV,
ROMANIA

ENERGEN
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena: 27.05.04; 29.01.12
Culori revendicate:portocaliu, albastru
Închis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia

motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru 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, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea
sunetelor sau imaginilor, suporţi de înregistrare
magnetici, 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.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi
31. Fructe şi legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
───────

M 2017 04863

(740)

LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SOCULUI, NR.51D, SAT
PETRESTI, COM. CORBEANCA,
ILFOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 03360

(111)179503

19/05/2017
QUALITY NATURAL SRL, SAT
VALEA PUTNEI, JUDEŢUL
SUCEAVA, POJORATA, SUCEAVA,
ROMANIA

(111)180580
24/07/2017
MANASTIREA MRACONIA,
DN NR. 57, JUD. MEHEDINŢI,
DUBOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

MRACONIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de toaletă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
45. Servicii religioase.
───────

M 2017 06219

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

Meşteşug DE BUCOVINA
(531)
(591)

Clasificare Viena: 09.01.10; 19.01.01;
29.01.07
Culori revendicate:maro (Pantone
4625C)

(111)179962

(210)
(151)
(732)

27/09/2017
SC JULIEN STILE SRL, STR.
NEGRU VODĂ NR. 164 BIS,
JUDEŢUL ARGEŞ, CÂMPULUNG,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Pardon
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

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

───────

───────

(111)179963

(210)
(151)
(732)

M 2017 06220

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

27/09/2017
SC JULIEN STILE SRL, STR.
NEGRU VODĂ NR. 164 BIS,
JUDEŢUL ARGEŞ, CÂMPULUNG,
ARGEȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 07304

13/11/2017
SC H2O SPORTS DISTRIBUTION
SRL, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 48, PARTER ȘI MANSARDĂ,
CORPUL B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

KROMANIA

(540)
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

Pardon Brewery
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 06905

(111)179690

26/10/2017
S.C. NETSTIL SRL, STR. MATEI
BASARAB NR. 4B, JUDEŢUL
VÂLCEA, RĂMNICU VÂLCEA,
ROMANIA

EXQUISITE
(531)
(511)

(111)180548

Clasificare Viena: 24.09.02; 24.09.11;
27.05.01; 27.05.07
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2017 08151

(111)179464

18/12/2017
SC GREEN WAY FARM SRL,
STR. ŞTEFAN CEL MARE NR.
126B, CONSTANŢA, 900178, CO,
ROMANIA

emisiunilor de teleshopping, servicii de importexport.
───────

(210)
(151)
(732)

VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
PORII, NR. 152, AP. 96, JUDEŢUL
CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)
(540)

M 2018 04477

(111)180520

08/07/2018
ASOCIATIA CERCETASILOR
TRADITIONALI ACT-RO, STR.
ATENA NR. 11, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011831, ROMANIA

SCOUTLON
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

Ferma bunicului

M 2018 06243

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15; 02.01.01; 02.01.04;
25.01.19; 01.03.15; 06.19.16; 07.01.09;
03.04.02; 03.04.18
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, roz, maro, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse din carne de porc, vită şi pasăre.
31. Animale vii, cum ar fi bovine, porcine, ovine
şi păsări.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor, a unei varietăţi
de bunuri pentru a da posibilitatea clienţilor
să vadă şi să cumpere acele bunuri (cu
excepţia transportului), regruparea în avantajul
terţilor a produselor de carmangerie, măcelarie
(preparate din carne) cu excepţia transportului
lor, permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, acestea putând fi asigurate prin
magazine en-gros sau en-detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau mijloace
electronice cum ar fi site-urile web sau al

(111)179504

(210)
(151)
(732)

21/09/2018
LORRAINE ANDRADA ILUŢA,
STR. MĂSLINULUI NR. 21,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
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, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01608

(111)179774

05/03/2019
WestFarming Natural SRL, STR.
PRINCIPALA NR. 390, JUD. TIMIŞ,
BILED, 307060, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02894

(111)180563

14/04/2019
DORCAI II INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STR.
COJOCARILOR NR. 9, AP. 1,
PARTER, JUD. SIBIU, SIBIU,
550177, SIBIU, ROMANIA

MARINICĂ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
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
esenţiale.
29. Carne, pește, păsări și vânat, 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,
făină 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,

IDo
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.03.02; 17.02.01; 17.02.02;
17.02.04; 02.01.23; 02.03.23; 02.09.01
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
black c), roşu (Pantone 2347C), gri
(Pantone 403 C, Pantone 290 C,
Pantone 642 C), maro (Pantone 649 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Rozete (decorațiuni de tavan) din metal,
decorațiuni adezive din bronz pentru perete,
decorațiuni de perete din metale comune,
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decorațiuni adezive din metale comune pentru
perete.
9. Carduri pentru cadouri codificate, carduri
codificate magnetic pentru cadouri.
11. Ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive.
14. Portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
decorațiuni de perete din metale prețioase,
brelocuri sub formă de bijuterii (decorațiuni mici
sau bagatele), inele pentru chei (decorațiuni mici
sau brelocuri) din metale prețioase.
16. Invitații tipărite, invitații la petreceri, invitații
(articole de papetărie), invitații tipărite pe hârtie,
invitații tipărite pe carton, carnet cu invitații
detașabile pentru petreceri, etichete pentru
cadouri, carduri de cadouri, pungi pentru cadouri,
ambalaj de cadouri, ambalaje pentru cadouri,
cutii pentru cadouri, felicitări (care însoțesc)
cadouri, hârtie de împachetat cadouri, cutii din
carton pentru cadouri, etichete din hârtie pentru
cadouri, pungi de hârtie pentru cadouri, ambalaje
din plastic pentru cadouri, pungi din hârtie pentru
cadouri, articole de papetărie pentru cadouri,
cutii din hârtie pentru cadouri, ambalaj de cadouri
din hârtie, hârtie metalizată de împachetat
cadouri, panglici de hârtie pentru ambalat
cadouri, funde din hârtie pentru ambalat cadouri,
hârtie de împachetat cadouri de Crăciun, cutii
pentru pictură (rechizite școlare), seturi de
pictură pentru copii, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni din carton pentru alimente,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, decorațiuni
de hârtie pentru masă, decorațiuni din hârtie
pentru alimente, decorațiuni de perete din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie.

17. Articole din materiale plastice spongioase
folosite ca baze pentru decorațiunile florale.

20. Decorațiuni

pentru uși, din plastic,
decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni din ceramică pentru uși, decoraţiuni
de perete, din lemn, decorațiuni de perete
din ceară, decorațiuni adezive de perete,
din ceară, decorațiuni din materiale plastice
pentru alimente, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic.
21. Boluri pentru decorațiuni florale, decorațiuni
din porțelan pentru torturi, decorațiuni de perete
din porțelan.

24. Ambalaje din material textil pentru cadouri,

decorațiuni pentru pereți din materiale textile,
produse confecționate din fetru pentru uz casnic.
26. Panglici pentru împachetat cadouri, panglici
pentru ambalarea cadourilor, din material textil,
funde din material textil pentru ambalarea
cadourilor, panglici și funde, nu din hârtie, pentru
împachetat cadouri, buchete din flori artificiale.
27. Decorațiuni de perete și tavan (acoperitori).
28. Cadouri surpriză pentru invitați la petreceri
(jucării), decorațiuni pentru căsuțe de păpuși,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, jucării.
30. Decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
decorațiuni
pentru
pomul
de
crăciun
(comestibile), decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie.
35. Organizare și realizare de evenimente
publicitare,
organizare
și
realizare
de
evenimente
promoționale,
organizare
și
coordonare de evenimente de marketing, servicii
de registru (evidență) a cadourilor, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive.
37. Servicii de pictură decorativă.
39. Ambalare cadouri, împachetare de cadouri,
livrare de cadouri, organizare de livrări de
cadouri.
40. Tipărire ștampile, imprimare de modele
decorative pe ambalajele pentru cadouri, cusut
artizanal și servicii de croitorie.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente automobilistice,
organizare de evenimente hipice, organizare
de
evenimente
recreative,
organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, organizare de
evenimente în
scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
de petreceri, servicii de pictură murală,
demonstrație (pregătire) în pictură și tehnici de
decorare.
42. Elaborare de tehnici de pictură, design
de decorațiuni interioare pentru magazine,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare.
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45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă, selectare de cadouri personale pentru terți
pentru ceremonii de nuntă, realizare de cutii de
cadouri personalizate pentru ceremonii de nuntă,
gestiunea de liste cu cadouri de nuntă pentru
a fi selectate de către terți pentru ceremonii de
nuntă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179685

(210)
(151)
(732)

M 2019 03926

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

28/05/2019
V.I.P. INDUSTRIES LIMITED, DGP
HOUSE, 5TH FLOOR, 88C OLD
PRABHADEVI ROAD, MUMBAI,
400025, INDIA

(111)179684
28/05/2019
V.I.P. INDUSTRIES LIMITED, DGP
HOUSE, 5TH FLOOR, 88C OLD
PRABHADEVI ROAD, MUMBAI,
400025, INDIA
M 2019 03927

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VIP

(540)
(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genţi,
geamantane,
mape
pentru
documente
(serviete),
poşete,
săculeţe,
portofele, bagaje de mână, piele sau imitaţie de
piele, piei de animale, piei brute, cufere (bagaje),
rucsacuri, genţi de pânză, umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice, harnaşament şi articole
de şelărie.

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;
29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genţi,
geamantane,
mape
pentru
documente
(serviete),
poşete,
săculeţe,
portofele, bagaje de mână, piele sau imitaţie de
piele, piei de animale, piei brute, cufere (bagaje),
rucsacuri, genţi de pânză, umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice, harnaşament şi articole
de şelărie.

───────

───────

VIP
(511)
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 04213
(111)179505
07/06/2019
LORRAINE ANDRADA ILUŢA,
STR. MĂSLINULUI NR. 21,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179449
24/06/2019
TAMÁS TORÓ, STR. MOLIDULUI
NR.17, BL. B18, AP.11, JUD.
BRASOV, BRAȘOV, 500288,
BRAȘOV, ROMANIA
M 2019 04666

SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR. 3,
BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ, DEJ,
405200

(540)

(540)

KRONSTADT FAIR
ARTS. CRAFTS. FOOD
(531)

Lorraine MAKE UP LINE
(531)

Clasificare Viena: 24.09.05; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 07438

(111)180062

17/10/2019
YOBI MANUFACTURING SRL,
STR. PANAIT CERNA NR. 4, BL.
M57 SC. A AP. 27, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030992, ROMANIA

YOBI
(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
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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, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 07574

(111)179986

23/10/2019
SAMER TN S.R.L, STR. LINIA
DE CENTURĂ NR. 17, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. 227 SITUAT ÎN
HALA C DIN COMPLEXUL CHINA
TOWN, COMUNA AFUMAȚI,
JUDEȚUL ILFOV, SAT AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

35. Servicii de agenţii de import-export,
regruparea la un loc în avantajul terţilor a
diverselor produse în mod special a celor
solicitate în clasa 21, (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detaii, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
───────

(111)179695
22/11/2019
SC LUXURY FURNITURE
SRL, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 102,
PARTER, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 08367

(740)

ARIANA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP.7, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
(540)

ALFIERI HOME
Larah OPALGLASS
by BOROSIL
(531)

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.24; 26.11.11
(591) Culori revendicate:rosu,gri alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă (produse si articole din sticlă, porţelan şi
faianţă de uz casnic).

Clasificare Viena: 25.01.25; 26.11.01;
27.05.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:gri
(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.

732

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 08956
(111)180535
13/12/2019
ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

(111)180532
13/12/2019
SC VIE VIN SEGARCEA SRL,
STR. PELENDAVA NR. 25, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 08960

(740)

SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

(540)

Divenoxin
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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 şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

BANU' MIHAI CUVÉE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.01.02; 02.01.23; 23.01.01; 26.01.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 00443
(111)180017
23/01/2020
CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA, BD. TIMIŞOARA
NR. 26Z, CLĂDIREA ANCHOR
PLAZA, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

(111)180577
05/02/2020
PRODUS AUTENTIC SRL, STR.
STAMATE COSTACHE NR. 1,
CAMERA NR. 1, BLOC 8C, SCARA
1, AP. 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020 00745

sens autentic puterea
de a fi tu însuţi

CEB Diamond Gold
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.02;
29.01.15
(591) Culori revendicate:albastr, verde,
portocaliu, rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 00651

(111)180579

06/02/2020
PRODUS AUTENTIC SRL, STR.
STAMATE COSTACHE NR. 1,
CAMERA NR. 1, BLOC 8C, SCARA
1, AP. 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020 01524

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

CĂLĂTOREȘTE AUTENTIC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii
turistice (rezervarea călătoriilor), servicii de
consultanță și planificare turistică, privind
transportul.
───────

(111)180536

(210)
(151)
(732)

26/02/2020
SC ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FEROPTIM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)
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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 şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 01635

(591)

Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, albastru, roşu, alb, maro, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
agricole respectiv: seminţe, plante şi flori
naturale (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 01636

(111)180542

02/03/2020
AGROCOSM CONSULT SRL,
STR. ARCULUI, BL. 5, SC. A, ET. 4,
AP.14, JUD. OLT , SLATINA, OLT,
ROMANIA

(111)180543

02/03/2020
AGROCOSM CONSULT SRL, STR.
ARCULUI NR. 11, BL. 5, SC. A, ET.
4, AP.14, JUD. OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

Bunicul Micul Grădinar
(531)

Nepotul Micul Grădinar
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 05.09.24;
25.01.05; 27.05.01; 27.05.10
(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, albastru, roşu, alb, maro, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea la un loc în avantajul terţilor a
produselor agricole, a seminţelor, a plantelor şi
florilor naturale (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite consumatorilor să le vadă şi să
le achizitioneze cât mai comod.
───────

Clasificare Viena: 02.05.02; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 02582
(111)179873
22/04/2020
INTERPHARM BIO COSMETICS
SRL, STR. COMISIA CENTRALA
NR. 72-74, JUDEȚUL VRANCEA,
FOCȘANI, 620165, VRANCEA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179686
04/06/2020
CHROMOSOME DYNAMICS SRL,
BD. NATIUNILE UNITE NR. 1,
BL. 108 A, SC. 1, ET. 4, BIROU
B4, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2020 03725

Agrobazar
seedlife
(531)

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#2B2A29), alb (HEX=#FEFEFE),
violet (HEX=#834E98)
(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
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
4. Lumânări.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii.
30. Zahăr, miere, sirop de melasă, ceai, sare.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
03.07.03
(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#E4002B), albastru (HEX #1a75bc,
HEX #00B5E2), verde (HEX #93DA49),
portocaliu (HEX #E87722)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentruagricultură.
44. Servicii de consiliere cu privire la agricultură,
servicii de informare cu privire la agricultură,
servicii de agricultură,
horticultură
și
silvicultură, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și
silvicultură, servicii
de
consultanță cu privire la culturile din
agricultură, furnizare de informații despre servicii
de agricultură, horticultură
și
silvicultură,
consultanță și servicii consultative referitoare la
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații online despre servicii de gricultură,
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horticultură și silvicultură, furnizare de informații
despre distrugerea paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor artificiale
folosite în agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea substanțelor chimice folosite
în agricultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial în
agricultură și horticultură, 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 tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultură
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură.
───────

(111)180012
16/06/2020
CLUB SPORTIV MUNICIPAL
ORADEA, STR. PRIMĂRIEI, NR.
3, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 04025

(740)

Cabinet Individual Neacșu Carmen
Augustina, STR. ROZELOR NR.
12, AP. 3, JUD. MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430293, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

F.C. BIHOR 1902
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 21.03.01
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04263

(111)180606

23/06/2020
LIN PREMIUM CONTA SRL,
STRADA: ARTELOR NR. 56,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

calculatorului, software ca serviciu (SaaS),
platformă ca serviciu (PaaS).
45. Servicii juridice, servicii juridice pentru
înființarea și înregistrarea firmelor.
───────

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2020 04685

(111)179799

07/07/2020
SC ART&CRAFT DESIGN SRL,
STR. ARDEALULUI NR. 9A, ET.
1, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

LIN CONTABILITATE PE BUNE
bAzar urbAn

(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:violet, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, şi reproducerea sau procesarea
sunetului, sau imaginii sau datelor, suporturi
magnetice de stocare a datelor, date stocate
sau descărcabile, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi
altesuporturi de înregistrare digitale, software
pentru computere, software, aplicații software.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
contabilitate, contabilitate și auditul afacerilor,
consultanță fiscală (contabilitate), contabilitate
de gestiune, consultanță și informații privind
contabilitatea.
36. Servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, consiliere şi consultanţă
fiscală.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrial şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale

(531)

Clasificare Viena: 26.04.04; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
185C), gri (Pantone 434C), negru
(Pantone Black)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05107
(111)180518
22/07/2020
AGRO MALAKU ELA SRL , STR.
ROSIA MONTANA NR. 19, BL. 30,
SC. 1, PARTER, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(111)179984
25/08/2020
WINGS BUSINESS GROUP S.R.L.,
STRADA PIEPTANARI, NR.84,
BLOC P7, ETAJ P, AP.1, CAMERA
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
050256, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05993

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540543

(540)

Burgeria Ştirbei by Malaku
La data de 16.02.2021, cu adresa nr.1004422,
solicitantul, in conformiatte cu prevederile
art. 22 alin. ( 1) din Legea 84/1998.
republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii Burgeria Ştirbei

(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.13; 27.05.17; 02.01.01; 08.07.25
(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro,
galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

Shop ITALIAN GOURMET
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.13; 05.07.19;
29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Trufe conservate, trufe gătite, brânzeturi
cu trufe, pastă de trufe, uleiuri pe bază de
trufe, trufe uscate (ciuperci comestibile),
produse tartinabile pe bază de trufe (creme
de trufe), unt, cremă de unt, preparate din
unt, unt cu plante aromatice, amestecuri pe
bază
de
unt, brânză cu condimente,
brânzeturi, brânzeturi proaspete, brânzeturi
maturate, creme de brânză, brânză cu
ierburi, amestecuri de brânză, brânzeturi
maturate moi, brânzeturi proaspete nematurate,
mix de brânzeturi, măsline umplute cu brânză
feta, aflate în ulei de floarea soarelui, măsline
umplute, ardei iuți chili, umpluți, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, măsline umplute cu pesto, aflate în ulei
de floarea soarelui, ardei conservaţi, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, legume procesate, legume
congelate,
legume conservate,
legume
uscate, paste de legume, legume în
conservă, conserve cu legume, conserve de
legume, supe de legume, legume pretăiate,
legume conservate (în ulei), concentrat pe
bază de legume pentru gătit,
legume
pentru salate, fructe, ciuperci,
gata-tăiate
legume, nuci și
leguminoase prelucrate,
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fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
aromatizate, fructe feliate, fructe conservate,
fructe confiate, fructe glazurate, fructe uscate,
fructe congelate, salate de fructe, gemuri
din fructe, marmelada din fructe, fructe în
conservă, fructe de mare preparate, amestecuri
de fructe uscate, fructe de pădure, conservate,
aranjamente de fructe procesate, produse din
fructe uscate, fructe de mare uscate, fructe
de mare gătite, conserve de fructe de mare,
carne, carne procesată, carne congelată, carne
conservată, carne preparată, carne și produse
din carne, carne gătită, la conservă, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
pește, pește prelucrat, pește afumat, pește
congelat, pește uscat, pește marinat, pește
conservat, pește în conservă, pește gătit și
congelat, produse din pește la borcan, produse
din pește preparate, pentru consum uman,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
carne de pasăre, carne de pasăre congelată,
carne de pasăre gătită, extracte din carne,
extracte din fructe de mare, extracte de peste,
supe și baze de supă, extracte din carne,
vânat, carne de vânat, conserve din carne
de vânat, măsline conservate, roșii conservate,
leguminoase conservate, conserve de fructe,
conserve de pește, conserve de carne, conserve
și murături, jeleuri de fructe, jeleuri de legume,
dulcețuri, ouă, ouă și produse din ouă, lapte,
lapte ecologic, lapte de orez (înlocuitor de lapte),
băuturi pe bază de lapte, lapte praf pentru
scopuri de alimentație, băuturi pe bază de
lapte cucacao, cașcaval, smântână, produse
lactate, frișcă,
frișcă
vegetală,
uleiuri
comestibile, uleiuri aromatizate, ulei de
măsline, ulei pentru salate, uleiuri și grăsimi
comestibile, produse lactate și înlocuitori,
măsline preparate, mezeluri, salam, cârnaţi,
şuncă, toate aceste produse sunt de origine
italiană sau sunt specialităţi italieneşti sau sunt
fabricate după reţete italieneşti.
30. Cafea, cafea cu ciocolată, cafea cu lapte,
băuturi din cafea, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, ceai, ciocolată,
ciocolată caldă, ciocolată granulată, dulciuri din
ciocolată, bomboane de ciocolată, produse pe
bază de ciocolată, produse de cofetărie din
ciocolată, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată, miere
cu trufe, înghețate cu trufe, trufe (produse
de cofetărie), sosuri pe bază de cremă
de trufe, condimente, mirodenii (condimente),
sosuri (condimente), condimente alimentare,
amestecuri de condimente, condimente pentru
pizza, arome și condimente, pâine aromată

cu condimente, sare, mirodenii, arome și
condimente, sosuri întrebuințate sub formă de
condimente, condimente pe bază de legume
pentru paste, condimente alimentare pe bază
de ketchup și sos tip salsa, ceai verde, paste
făinoase umplute, cannelloni (paste care pot
fi umplute), produse de patiserie umplute cu
fructe, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse de patiserie cu umpluturi
de fructe, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi dulci,
produse apicole, de uz alimentar, pastă din
ardei iuți chili destinată utilizării ca și
condiment, pastă de ardei iute ca și
condiment, paste făinoase alimentare, sos
pentru paste, paste alimentare (aluaturi), paste
alimentare proaspete, paste uscate și proaspete,
noodles şi paste umplute, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, paste făinoase
alimentare pentru consum uman, produse de
patiserie, specialități de patiserie, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie), produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
congelate, produse de cofetărie și înghețate,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de brutărie, pâine, dulciuri, dulciuri de casă,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, biscuiți, napolitane, fursecuri,
înghețată, torturi, torturi de înghețată, prăjituri,
piureuri de legume (sosuri), cacao, pudră de
cacao, înlocuitori de cafea, înlocuitori ai
zahărului, înlocuitori de ceai, orez, tapioca,
sago, făină, amestecuri de făină, preparat din
cereale (făină alimentară), cereale, cereale
procesate, preparate alimentare pe bază de
cereale, cereale preparate pentru consum
uman, zahăr, miere, zahăr, miere, sirop de
melasă, miere biologică pentru consum uman,
miere naturală, drojdie, drojdie și agenți de
dospire, praf de copt, sare, sare cu condimente,
sare cu trufă, muștar, muștar pentru alimente,
oțet, oțet aromat, oțet balsamic, oțet de
mere, oțet din vin, sosuri, sosuri conservate,
sosuri condimentate, condimente comestibile,
condimente aromate, amestecuri condimentate,
mirodenii, cuburi de gheață, gheață alimentară,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
toate aceste produse sunt de origine italiană
sau sunt specialităţi italieneşti sau sunt fabricate
după reţete italieneşti.
31. Trufe proaspete, produse agricole brute,
semințe comestibile în stare brută, legume
proaspete, legume neprelucrate, legume
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ecologice, proaspete, fructe și legume
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, proaspete, fructe proaspete, fructe crude,
fructe neprelucrate, fructe ecologice, proaspete,
aranjamente de fructe proaspete, fructe de mare
vii, legume crude, legume proaspete pentru
salată, produse agricole, acvatice, horticole
și forestiere neprelucrate, cereale şi seminţe
neprelucrate, toate aceste produse sunt de
origine italiană sau sunt specialităţi italieneşti sau
sunt fabricate după reţete italieneşti.
32. Sucuri de legume (băuturi), băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri
de legume, siropuri de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, suc concentrat de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, suc de fructe
concentrat, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
pe bază de fructe, suc concentrat de fructe
(nealcoolic), bere, bere și produse de bere,
ape, apă (băuturi), apă plată, apă minerală, apă
tonică, apă cu arome, apă carbogazoasă, băuturi
carbogazoase aromatizate, ape minerale și
gazoase, băuturi care conțin vitamine, băuturi de
fructe, băuturi din legume, băuturi energizante,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
îmbogățite cu vitamine și cu săruri minerale,
cidru fără alcool, citronadă, cocteiluri fără alcool,
băuturi tip cola, concentrate de sucuri de fructe,
musturi, limonade, smoothies, sifon, sucuri, toate
aceste produse sunt de origine italiană sau sunt
specialităţi italieneşti sau sunt fabricate după
reţete italieneşti.
33. Vin de fructe, băuturi alcoolice din fructe,
cocteiluri alcoolice de fructe, vin spumant de
fructe, băuturi alcoolice care conțin fructe,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
cidru dulce, alcoolic, băuturi aperitiv, alcoolice,
băuturi distilate, băuturi slab alcoolizate, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), băuturi spirtoase,
bitter (lichioruri), cidru, alcoolic, cocteiluri
alcoolice preparate, lichioruri, vin, rom, scotch,
vermut, vin spumant, vișinată, votcă, whisky,
toate aceste produse sunt de origine italiană
sau sunt specialităţi italieneşti sau sunt fabricate
după reţete italieneşti.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ceaiuri, promovarea
comercială, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse

alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul
fără personal, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), 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 băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
închiriere de spațiu publicitar online, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shopurilor online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
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dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
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 ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, promovare a vânzărilor prin programe
de fidelizare a clienților, intermediere în materie
de contracte de vânzare cumpărare de bunuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoţionale, servicii de promovare, promovare
de evenimente speciale, servicii publicitare
și de promovare, servicii de promovare a
vânzărilor, organizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial şi publicitar,

servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, expoziții comerciale
și servicii expoziționale, cu scop comercial,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice
şi nealcoolice cu specific italienesc( exceptând
transportul) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, prin lanţ de magazine,
prin cataloage de vânzare, prin mijloace
electronice, servicii de agenţie de import-export,
promovarea zonelor gastronomice si turistice
italiene, organizare de expoziţii/festivaluri pentru
vânzare şi promovare de produse cu specific
italian, toate aceste servicii sunt în legătură cu
produse de origine italiană sau sunt în legătură
cu specialităţi italieneşti sau sunt în legătură cu
produse fabricate după reţete italieneşti.
39. Servicii de distribuție de băuturi, spre
exemplu de băuturi alcoolice, distribuție
(transport) de mărfuri pentru vânzarea cu
amănuntul, transport de alimente, transport de
bunuri, transport de fructe, transport refrigerat de
alimente, transport și livrare de bunuri, servicii
de transport de alimente, transport frigorific
de mărfuri congelate, transport și depozitare
de bunuri, livrare de alimente, depozitare de
alimente, ambalare de alimente, ambalaje pentru
alimente, ambalare de produse alimentare,
servicii de livrare a alimentelor, servicii de
stocare a alimentelor, livrare de alimente de către
restaurante, servicii de depozitare de alimente
congelate, depozitare de alimente congelate în
magazii, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, depozitare de băuturi, livrare de
băuturi spirtoase, livrare de coșulețe conținând
pâine și băuturi, toate aceste servicii sunt în
legătură cu produse de origine italiană sau sunt
în legătură cu specialităţi italieneşti sau sunt
în legătură cu produse fabricate după reţete
italieneşti.
41. Organizare de expoziții educaționale,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
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organizare de expoziții în scopuri culturale,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de expoziții în scop de instruire,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, instruire profesională,
educație și instruire, consultanță privind
organizarea de competiții culinare, servicii de
educație referitoare la arta culinară, servicii de
consultanță în domeniul competițiilor culinare,
organizare de festivaluri/expoziţii în scopuri
culturale, educaţionale şi de diverstisment în
directă legătură cu gastronomia italienească
şi cultură gastronomică italiană, toate aceste
servicii sunt în legătură cu produse de origine
italiană sau sunt în legătură cu specialităţi
italieneşti sau sunt în legătură cu produse
fabricate după reţete italieneşti.

───────

foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06193

(111)179911

02/09/2020
CLAUDIU-FLORIN ASIMIONESEI,
STR. MUNTENIMII NR. 2, BL. 591,
TR2, ET. 4, AP. 14, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06273

(111)179857

04/09/2020
PUBLIVOL CREATIV SA, STR.
MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

Metropola FM
BUNĂ ZIUA VASLUI
WWW.BZV.RO BZV
(531)

(511)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.02;
26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14
(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru, gri
(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,

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06274
(111)179858
04/09/2020
PUBLIVOL CREATIV, STR. MIHAI
VITEAZU NR.34, CAM.1, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Dimineți cu Georgia

Sport Arena la zi

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06276

───────

(111)179859

04/09/2020
PUBLIVOL CREATIV SA, STR.
MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06278

(111)179855

04/09/2020
PUBLIVOL CREATIV SA, STR.
MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

Doar o cifră să-ți mai spun

Între prieteni cu Dana Istrate
(511)

(111)179856
04/09/2020
PUBLIVOL CREATIV SA, STR.
MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
M 2020 06277

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06319
(111)179945
07/09/2020
ENJOY MEDIA PRODUCTION
S.R.L., STR. AV. RADU BELLER
NR. 31, BIROUL NR. 1, ET. 2,
AP. 4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2020 06430

(740)

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

1, 2, 3 si afli tot ce vrei!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți pentru copii.
28. Păpuși / marionete.
35. Servicii de vânzare a păpușilor /
marionetelor.
41. Producție de emisiuni de divertisment,
educative, informative, producție de emisiuni
pentru copii, divertisment, organizarea de
spectacole cu scop cultural, educativ și de
divertisment, furnizarea de instruire, activități
culturale și sportive, producție de emisiuni radio.
42. Creare și menținere site web.
───────

(111)179944
11/09/2020
DSC EXPRES LOGISTIC SRL,
CALEA BUCUREȘTILOR NR. 1,
BL. CORP C9, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

DSC DRAGON STAR CURIER
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.03.04; 04.03.03
(591) Culori revendicate:roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06443

(111)179868

11/09/2020
GABRIELA ATODIRESEI,
COMUNA MAGURA BL. B1, SC.
B, AP. 12, JUDEŢ BACAU, SAT
MAGURA, BACĂU, ROMANIA

LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

MAX
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
04.03.19; 04.03.25; 01.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
comercială,
35. Publicitate,
administrație
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promoțional, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni gradate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mouse-uri
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse din
piele pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul
în
legătură cu huse pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru tablete, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu programe
de jocuri video, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brelocuri, 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 portchei
(decorațiuni mici sau brelocuri), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căni termos, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căni
de băut, 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 jucării de pluș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de societate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți de joc, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
jocuri video, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căni gradate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mouse-uri de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse de tip
flip pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse din
piele pentru tablete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse din piele
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru telefoane,
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
programe de jocuri video, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brelocuri, 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 portchei (decorațiuni mici sau
brelocuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți ilustrate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ghiozdane
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rucsacuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu minirucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căni, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căni termos,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căni decafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni de
băut, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole de încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul online înlegătură cu părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea
capului,
servicii
de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării de pluș, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mouse-uri pentru jocuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți
(jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți dejoc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru jocuri video.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
acces la conţinut, site-uri şi portaluri de internet,
servicii de telecomunicaţii prestate pe platforme
şi portaluri pe internet şi pe alte suporturi
media, transmisii audio, video şi multimedia
prin internet şi alte reţele de comunicaţii,
difuzare de material audio şi video pe internet,
furnizarea de forumuri online pentru comunicare

în domeniul jocurilor electronice, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video şi audiovizual printr-o reţea
globală de calculatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06456

(111)180037

11/09/2020
TEODORA-VIRGINIA TRANDAFIR,
STR. DRUMUL POTCOAVEI NR.
49D-1, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

Teo show
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.09
(591) Culori revendicate:gri (Pantone 427C),
albastru (Pantone 2118C, Pantone
2370C), portocaliu (Pantone 158C,
Pantone 164C), mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ziare, almanahuri, tipărituri, reviste
generaliste, reviste (publicații periodice).
35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, difuzare
prin satelit și cablu, servicii de difuzare prin cablu
și satelit, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali.
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,
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servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.
───────

(210)
(151)
(732)

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

(540)

M 2020 06637

(111)179712
29/09/2020
VICENTIU-CATALIN STANESCU,
SAT BODINESTI, JUDEȚUL
BUZĂU, COMUNA VINTILA VODA,
BUZĂU, ROMANIA
M 2020 06883

(111)179479

21/09/2020
SC ACUARELLO BY NUMBERS
SRL, STR. VARFUL CU DOR NR.
27A, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

BEe Healthy
(531)

Acuarello art by numbers
(531)

Clasificare Viena: 01.15.11; 26.01.03;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roz, mov, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenție de import cu seturi de
pictură pe numere, servicii de comerț online și
offline cu seturi de pictură pe numere.
───────

Clasificare Viena: 03.13.04; 08.07.25;
26.05.18; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere, miere naturală, miere (pentru
alimentaţie), miere maturată natural, înlocuitori
de miere pentru uz alimentar, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, Yuja-cha (ceai
corean cu lămâie şi miere), preparate din cereale
acoperite cu zahăr şi miere, pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru
micul dejun care conţin miere, cremă de zahăr
invertit (miere artificială), dulciuri (nemedicinale)
pe bază de miere, zahăr, miere, sirop de melasă,
glazuri de miere pentru şuncă, miere biologică
pentru consum uman, miere cu plante aromatice,
bomboane nemedicinale cu miere, produse
tartinabile dulci (miere), miere de Helichrysum,
miere cu trufe, miere de Manuka.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07255
(111)179795
12/10/2020
SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.
5, JUDEȚUL BACĂU, COMĂNEȘTI,
BACĂU, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179797
12/10/2020
SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.
5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA
M 2020 07256

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Rubiq WOOD C 300/350 EL

Rubiq WOOD MF45Pro

La data de 02.04.2021, cu adresa nr.1009239,
solicitantul , in conformitate cu prevederile
art. 22 alin.(1) din Legea 84/1998,
republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii C 300/350 EL

La data de 02.04.2021, cu adresa
nr.1009245, solicitantul , in conformitate
cu prevederile art. 22 alin.(1) din Legea
84/1998, republicata, declara ca nu invoca
un drept exclusiv asupra denumirii MF45Pro

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activități de comerț
online și offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activități de comerț
online și offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07258
(111)179792
12/10/2020
SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.
5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179796
12/10/2020
SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.
5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA
M 2020 07259

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Rubiq WOOD CF 1500/2300

Rubiq WOOD KNT 5/7

La data de 02.04.2021, cu adresa nr.1009240,
solicitantul , in conformitate cu prevederile
art. 22 alin.(1) din Legea 84/1998,
republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii CF 1500/2300

La data de 02.04.2021, cu adresa
nr.1009242, solicitantul , in conformitate
cu prevederile art. 22 alin.(1) din Legea
84/1998, republicata, declara ca nu invoca
un drept exclusiv asupra denumirii KNT 5/7

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare (maşini), maşini
pentru producerea şi procesarea materialelor,
maşini şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07263
(111)179794
12/10/2020
SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.
5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

M 2020 07264

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Rubiq WOOD KOMBI 32/41

Rubiq WOOD FP 50/61

La data de 02.04.2021, cu adresa nr.1009243,
solicitantul , in conformitate cu prevederile
art. 22 alin.(1) din Legea 84/1998,
republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii KOMBI 32/41

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
───────

(111)179793
12/10/2020
SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.
5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

La data de 02.04.2021, cu adresa
nr.1009241, solicitantul , in conformitate
cu prevederile art. 22 alin.(1) din Legea
84/1998, republicata, declara ca nu invoca
un drept exclusiv asupra denumirii FP 50/61

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07548

(111)179754

21/10/2020
DORIN IOAN SPINEANU, STR.
EROILOR, BL.27, AP. 29, JUD.
ALBA, BLAJ, ALBA, ROMANIA

de joacă, nu din metal, piatră de pavare, beton,
mortar.
37. Servicii de pavare și pardosire, montare de
plăci pentru pardoseli, servicii de construcții, de
așezare a pietrei de pavaj, montare, întreținere și
reparații de dale și accesorii ale acestora, servicii
de contractare pentru realizarea de pavaje.
───────

sertinox

M 2020 07866

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Piese metalice (din nichel) pentru lichide și
gaze.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
transmitere prin internet.

(111)179518
09/11/2020
ANASTASIA LOVE SRL, SOS.
ALEXANDRIEI NR. 145A,
JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07772

(111)179936

28/10/2020
ELIS PAVAJE SRL, STR. ZORILOR
NR. 1, JUDEȚUL ALBA, PETREȘTI,
ALBA, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARCADE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaje prefabricate, plăci pentru pavaje
nemetalice, dale nemetalice, dale pentru locuri

ANASTASIA LOVE
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:roz (HEX #d5066f),
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, articole de papetărie și de birou, cu
excepția mobilei, hârtie și carton.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de intermediere comercială, servicii
de agenții de import și export, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
servicii de promovare a vânzărilor, furnizare
de anunțuri publicitare prin internet, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizare de informații
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comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, publicitate online, publicitate, publicitate
și marketing, organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, distribuire de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare,
servicii de furnizare de informații online prin
intermediul unui registru comercial, organizare
de expoziții comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de prezentări de modă în scop promoțional,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
amenajare de vitrine pentru magazinele de
vânzare cu amănuntul, marketing promoțional,
marketing digital, marketing de produse,
marketing pe internet, servicii de comenzi
online, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la referitoare
la preparate pentru îngrijirea pielii destinate
exclusiv uzului de către bebeluşi, gravide şi
lăuze şi caracteristice nevoilor acestora, fiind
creme împotriva vergeturilor, alifii şi unguente
nemedicamentoase pentru pielea iritată, creme
nemedicamentoase pentru dermatita de scutec,
balsam contra iritaţiei de scutec, uleiuri de
baie şi masaj pentru bebeluşi, săpunuri şi
geluri de curăţare pentru bebeluşi, creme
hidratante, calmante şi reparatoare pentru pielea
bebeluşului, creme cu lanolină pentru gravide
şi lăuze, creme şi uleiuri antivergeturi, 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 online
referitoare la articole de voiaj, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de comenzi
online computerizate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180003
04/11/2020
S.C. MAD IDEAS DESIGN S.R.L.,
STR. DRUMUL TABEREI NR. 23,
BLOC E22, ET. 2, AP. 12, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061355, ROMANIA
M 2020 07966

Cooperativa de Design
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1012882/11.05.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Cooperativa de Design”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, articole de organizare de dulap
(piese de mobilier), birouri și mese, birouri
(mobilier), polițe pentru biblioteci, etajere
pentru biblioteci, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), comode (mobilier), console
(mobilier), corpuri de dulapuri, corpuri de
bucătărie, corpuri de birou independente, corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), cutii
pentru jucării (mobilier), dulăpioare suspendate,
dulăpioare, dulapuri de bucătărie, dulapuri
cu încuietoare (mobilier), dulapuri cu oglinzi,
dulapuri compartimentate, dulapuri ca mobilier,
dulapuri încastrate, dulapuri din lemn, dulapuri
de depozitare (mobilier), dulapuri (mobilier),
dulapuri de depozitare, dulapuri de haine,
dulapuri pentru dormitor, dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru baie incluzând lavoare, dulapuri
pentru baie, dulapuri pentru calculatoare
(mobilier), dulapuri prevăzute cu oglindă,
dulapuri pentru toaletă, dulapuri pentru stocarea
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materialelor, dulapuri pentru separarea camerei,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru haine,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), etajere
pentru încălțăminte, etajere pentru chiuvete,
etajere de birou, etajere, elemente de separare
individuale (mobilă), elemente de mobilier, lăzi
de lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de
depozitare, măsuțe, mese, măsuțe auxiliare,
măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe
pentru computere, măsuțe pentru mașini de
scris, măsuțe portabile de pus în poală, mese
de bucătărie, mese consolă, mese de toaletă
(mobilier), mese de scris sau citit pentru stat
în picioare, mese de scris pentru birouri, mese
de scris, mese (mobilier), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mobilă cu pat încorporat,
mese pentru schimbarea scutecelor, mese
pentru desen (mobilier), mese pentru computer,
mese pentru birouri, mese pentru grădină,
mobilier de baie, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier convertibil tapițat, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier baie, mobilier,
mobile de birou, mobile care se pot transforma în
pat, rafturi de mobile, mobilier din lemn, mobilier
de uz casnic, mobilier de interior, mobilier de
bucătărie, mobilier de bucătărie cu înălțime
reglabilă, mobilier de baie modular, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat, mobilier în
miniatură confecționat din lemn, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mobilier
încastrat pentru dormitor, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru bebeluși, mobilier
integrat, mobilier pentru dormitor, mobilier
pentru depozitare, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru copii, mobilier pentru casă, birou și
grădină, noptiere, module mobile de bar
(mobilier), module pentru depozitare (mobilier),
mobilier transformabil, mobilier rabatabil pentru
șezut, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri despărțitoare (mobilier), panouri de lemn
pentru mobilier, noptiere pentru pat, panouri sub
formă de piese de mobilier, panouri sub formă
de mobilier, paturi-canapea, pereți despărțitori
(mobilier), polițe, plăci frontale de dulapuri,
plăci frontale pentru sertare, piese de mobilier,
rafturi de depozitare (mobilier), rafturi de
depozitare, rafturi, rafturi confecționate din metal
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi metalice (mobilier), rafturi metalice, rafturi
din materiale nemetalice (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi de stocare nemetalice
transportabile (mobilier), rafturi de stocare
metalice transportabile (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de perete

nemetalice (mobilier), rafturi de perete (structuri)
din metal (mobilier), rafturi de perete (structuri)
din materiale nemetalice, rafturi de mobilă, rafturi
de magazin, rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi
pentru depozitare, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi nemetalice (mobilier), rafturi modulare
(mobilier), rafturi (mobilier) din lemn, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din lemn,
utilizate pentru depozitare, rafturi utilizate ca
piese de mobilier pentru copii, rafturi suspendate
pentru depozitare (mobilier), rame, rafturi sub
formă de mobilier confecționat din materiale
nemetalice, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
sub formă de cutii, șifoniere, șifonier, sertare
(piese de mobilier), seturi de mobilier cu
trei piese pentru salon, standuri pentru
lavoare (mobilier), suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi de raft
metalice (piese de mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), suporturi de cărți, suporturi (mobilier)
pentru televizoare, suporturi de carte, suporturi
de covor pentru protejarea picioarelor de
mobilier, suporturi pentru cărți, suporturi pentru
prosoape (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, unități de depozitare cu suport
(mobilier), unități de depozitare (mobilier), unități
de colț (mobilier), unități de bucătărie, unități
cu sertare, măsuțe de toaletă, uși de dulapuri,
unități de mobilier pentru bucătării, unități de
mobilier amplasate sub chiuvetă, unități de
mobilier, unități (mobilier), uși prefabricate din
lemn pentru mobilier, uși pentru mobilier, uși
pentru garderobă.
40. Imprimare 3d, tratarea lemnului cu
substanțe de conservare, prelucrare mobilier,
fabricarea de mobilier pe bază de comandă
și specificații primite de la terți, fabricare la
comandă de mobilier, servicii de reproducere în
3D.
42. Dezvoltare de produse de consum,
dezvoltare de produse noi, realizarea de desene
tehnice, amenajarea interioară magazinelor,
amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, artă grafică și design,
consultanță în decorațiuni interioare, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
consultanță profesională privind designul de
bucătării la comandă, consultanță în materie
de design, creare de design de produse de
consum, creare de ilustrații grafice, creare
de animații și efecte speciale pentru terți,
creare de animații pentru alte persoane,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design de mobilier,
design de mobilier de birou, design de
imagini grafice și semne distinctive pentru
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identitatea corporativă, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, design de cărți
de vizită, design de broșuri, design pentru
restaurante, design pentru magazine, design
interior pentru magazine, design grafic, design
de produs, design vizual, design și dezvoltare
de produs, dezvoltarea produselor pentru terți,
proiectare (amenajare) de baruri, planificare și
proiectare de bucătării, planificare în domeniul
designului, proiectare de băi, proiectare de
bucătării, proiectare de produs, proiectare
(design) de restaurante, proiectare (design)
de puburi, proiectare (design) de magazine,
proiectare (design) de cluburi, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de birouri, proiectare piese
de mobilier, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectarea amplasării mobilierului de
birou, proiectare și dezvoltare de produse
noi, servicii de amenajări pentru magazine,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de consultanță
pentru amenajarea magazinelor, servicii de
design grafic pentru calculator, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii de
design de produs, servicii de design de dulapuri,
servicii de design de brand, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design privind
interioarele magazinelor, servicii de design
pentru restaurante, servicii de design pentru
amplasare de birouri, servicii de design mobilier,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, servicii de design
interior și exterior, servicii de design interior
pentru magazine, servicii de design interior
pentru comerțul cu amănuntul, servicii de design
interior pentru buticuri, 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, servicii
de ilustrare (design), servicii de grafică digitală,
servicii de ilustrații grafice pentru terți, servicii de
grafică digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), servicii de design privind comerțul
cu amănuntul, servicii de proiectare de băi,
servicii de proiectare de bucătării, servicii de
proiectare grafică, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare pentru
locuințe, servicii de proiectare piese de mobilier,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
servicii de proiectare pentru interioarele de
clădiri, servicii de proiectare referitoare la băi,

servicii pentru proiectare (design) de puburi,
servicii pentru proiectare (design) de hoteluri,
servicii pentru proiectare (design) de cluburi,
servicii pentru proiectare (design) de birouri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08251

(111)179780

13/11/2020
S.C. SYNLAB WEST S.R.L., BLD.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 45,
BIROUL NR. 1, ET. 4, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMGERMED
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
485C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de analize
medicale.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 08353
(111)179966
18/11/2020
S.C. ALMEC TATAL & FIUL S.R.L.,
STR. ROMBULUI NR. 31, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ, NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179462
14/12/2020
FLORIN BODOGA, CALEA
ȘERBAN VODĂ NR. 232, BL.1,
SC.1, ET.6, AP.23, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040216, ROMANIA

M 2020 08370

(540)

BRIDGE BLUE
CONSULTANCY
(531)

MODAL FIXTURE TABLES
& ACCESSORIES
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Elemente metalice de fixare.
20. Mese metalice pentru sudură.
───────

Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.07;
26.04.09; 27.05.03; 26.11.06; 26.11.12
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, portoclaiu, galben, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Amenajare de terenuri (construcții),
amenajare
teritorială
pentru
construcții,
amenajarea spațiilor comerciale, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, aplicarea
de tencuială pe clădiri, aplicarea de tencuială
pe pereții tunelurilor, aplicarea de straturi
de protecție de suprafață, aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
consolidare de clădiri, consolidarea drumurilor,
construcția de clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construcția de
compartimente modulare de birou, construcția
de complexuri pentru întreprinderi, construcția
de complexuri sportive, construcția de
complexuri în scop recreativ, construcția de
fundații pentru drumuri, construcția de fundații
pentru poduri, construcția de pereți despărțitori
pentru interior, construcția de structuri de oțel
pentru clădiri, construcție de anexe de casă,
construcție de arene sportive, construcție de
autostrăzi, construcție de baraje, construcție
de birouri, construcție de bucătării, construcție
de case, construcție de centrale de energie
eoliană, construcție de centre de recreere,
construcție de clădiri, construcție de clădiri de
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apartamente, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de clădiri și de alte
structuri, construcție de complexuri cu piscine
de înot, construcție de florării (sere) și de
sere, construcție de căi ferate, construcție
de conducte, construcție de instituții medicale,
construcție de lucrări publice, construcție
de lucrări rurale, construcție de magazine,
construcție de panouri, construcție de pardoseli,
construcție de pereți cortină, construcție
de pereți despărțitori, construcție de pereți
diafragmă, construcție de piloni, construcție de
poduri, construcție de proprietăți, construcție
de proprietăți comerciale, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcție de scări de lemn,
construcție de sere, construcție de sere [montare
și închidere cu geamuri], construcții civile,
construcții, construcție și montare de standuri de
prezentare, de scene și de cabine, construcție
de terenuri sportive, construcție de terenuri de
sport, construcție de structuri din oțel, construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcții de
infrastructură civilă, construcții și reparații de
clădiri, construire de drumuri, construire de
fundații pentru clădiri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construirea
de clădiri multifamiliale, construirea de clădiri
industriale și pentru producție, construirea de
clădiri destinate procesului educativ, construirea
de centre comerciale, construirea de aeroporturi,
construire de școli, construire de părți de clădiri,
construire de pereți despărțitori, construirea
de locuințe publice, construirea de zone
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor
de construcții, consultații pentru construcții,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, furnizare de informații pentru
construcții, referitoare la lucrări publice, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, informații în materie de construcții,
inspecția clădirilor [în timpul lucrărilor de
construcție], instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, izolarea ignifugă a clădirilor în
timpul construcției, izolarea pereților interiori
și exteriori, a tavanelor și a acoperișurilor,

lucrări de construcție, lucrări de construcție
de structuri din oțel, lucrări de construcție
pentru case prefabricate, lucrări de construcție
subterane pentru turnarea fundației, lucrări
de construcții de inginerie civilă, lucrări de
etanșeizare (construcții), lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), lucrări de realizare a
învelitorilor de acoperiș, management de proiect
pe șantier cu privire la construcția de instalații
de aerodrom, management de proiect pe șantier
cu privire la construcția de instalații de aeroport,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, montare armătură
pentru plafoane, montare de clădiri și structuri
prefabricate, montare de materiale izolante în
clădiri, pe acoperișuri și structuri, montare
de plăci pentru pardoseli, montarea izolației
termice la clădiri, montarea și îngroparea
cablurilor, pregătirea șantierului (construcție),
prevenire și rectificare de amplasamentul
clădirii, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii consultative, informative și de
consultanță privind construcția de lucrări publice,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare pe
suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii de
consiliere cu privire la construcția de clădiri și
de alte structuri, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de informații privind
construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii
de management în construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, supervizarea construcțiilor pe
șantier, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supravegherea construcțiilor incluse în proiecte
de inginerie civilă, supravegherea pe șantier
a construcțiilor constând în lucrări de inginerie
civilă.
42. Consultanță tehnică în materie de proiectare,
design de clădiri de birouri, elaborare de planuri
în domeniul construcțiilor, elaborare de planuri
(construcții), furnizare de informații în domeniul
proiectării de produs, întocmirea de rapoarte
referitoare la proiectare, în domeniile științifice
și tehnologice, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, planificare și proiectare
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de baze sportive, planificare și proiectare de
bucătării, planificare și proiectare de spații
pentru vânzare cu amănuntul, realizarea de
planuri de (construcții), proiectare (amenajare)
de baruri, proiectare a exterioarelor clădirilor,
proiectare asistată de calculator pentru grafică
video, proiectare asistată de calculator pentru
operațiuni de producție, proiectare de bucătării,
proiectare de băi, proiectare de case, proiectare
de circuite integrate, proiectare de clădiri,
proiectare de clădiri cu atmosferă controlată,
proiectare de clădiri industriale, proiectare de
clădiri pentru îngrijirea sănătății, proiectare de
construcții, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare de rețele rutiere, proiectare de
spații de birou, proiectare de standuri de
expoziție, proiectare de sticlă și de produse
din sticlă, proiectare de structuri de grinzi
în cadre spațiale, proiectare de structuri de
schele, proiectare (design) de turnuri de
birouri cu mai multe etaje, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, proiectare (design)
de birouri, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, proiectare (design) de magazine,
proiectare și consultanță în inginerie, servicii
de consiliere în materie de inginerie de design,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
spații de birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri industriale, servicii de
amenajări pentru magazine, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, realizare
de studii de fezabilitate referitoare la proiecte,
proiectarea unor tratamente de corecție pentru
remedierea unor defecte în structuri, servicii de
consultanță privind proiectarea clădirilor, servicii
de consultanță în materie de proiectare, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de produs, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de inginerie
în materie de proiectare de structuri, servicii
de proiectare a caselor, servicii de proiectare
a clădirilor, servicii de proiectare a spațiului
pentru camere cu atmosferă controlată, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
servicii de proiectare de bucătării, servicii
de proiectare de băi, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, servicii de
proiectare privind proprietățile imobiliare, servicii
de proiectare privind construcțiile civile, servicii
de proiectare pentru interiorul clădirilor, servicii
de proiectare pentru interioarele de clădiri,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe, servicii de proiectare
referitoare la băi, servicii pentru designul de

clădiri industriale, servicii pentru proiectare
(design) de hoteluri, studii de fezabilitate în
materie de proiectare, servicii pentru proiectare
(design) de spitale, servicii pentru proiectare
(design) de cluburi, servicii pentru proiectare
(design) de puburi, servicii pentru proiectare
(design) de birouri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179854
19/11/2020
HOTELIERA, B-DUL ALEXANDRU
LAPUSNEANU NR.114, BL. X1,
SCARA A, ET. 2, AP. 9, CAMERA
1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA
M 2020 08406

H Hoteliera
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
26.05.01
(591) Culori revendicate:verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de turism, organizarea transportului.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08451

(111)179928

23/11/2020
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN
CONSTANȚA ”TEODOR T.
BURADA”, STR. DUMBRAVA
ROȘIE NR. 15, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.14; 14.07.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Unelte pentru ridicat (cricuri acționate
manual), unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie, arme
ascuțite și contondente, cu excepția armelor de
foc.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor.
───────

CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA CENTRUL
CULTURAL JUDEȚEAN
CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.05; 27.05.09;
27.05.10; 24.17.11
(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

(540)

(111)179863
26/11/2020
CLAUDIA IULIANA CHIRU, STR.
SG. DUMITRU PENE NR. 2, BL.
J7, SC.D, AP. 41, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2020 08626

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08530
(111)179968
25/11/2020
EURO UNELTE TRADING SRL,
ALEEA LUNCUSOARA NR. 10, ET.
6, AP. 62, BUCURESTI, ROMANIA

SAGA Kid
(531)

EuroUnelte

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.10;
26.01.06; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru, turcoaz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08681
(111)179818
02/12/2020
ALIAT INVEST SRL, ALEEA
RĂDĂȘENI NR. 7, BL. 27, ET. 4,
AP. 28, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi

trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

Cămara de acasă

(540)

(111)179860

02/12/2020
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
SA, BDUL CAROL I NR. 34-36,
ET. 14, SECTOR 2, BUCURESTI,
020922, ROMANIA

Own the future. Invest in it.

(531)

Clasificare Viena: 05.09.03; 05.09.17;
11.03.25; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15
(591) Culori revendicate:maro, roșu,
portocaliu, alb, verde
(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.
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, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
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.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

M 2020 08713

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzacţionare financiară.
───────

(111)180038

(210)
(151)
(732)

M 2020 08715

(740)

CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

02/12/2020
ROPHARMA S.A., STR. IULIU
MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DermaCare RPH
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice și preparate cosmetice.
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5. Produse și
farmaceutice.

preparate

dermatocosmetice

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08745
(111)179891
03/12/2020
BEBE NOU ONLINE STORE SRL,
STR. PANAIT CERNA 2 , M53,
SC.C, AP.67, BUCUREŞTI, 030992,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 09022

(111)179872

14/12/2020
SFARCIOC V. GHEORGHE PFA,
SAT ȘURDESTI, NR. 237, JUD.
MARAMUREȘ, COMUNA ȘIȘEȘTI,
MARAMUREȘ, ROMANIA

BebeNou
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Paturi pentru copii.
25. Articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
încălțăminte pentru copii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2020 08788

ABSTRACT STUDIO

(111)179839

05/12/2020
MNEMOS SRL, STR. DECEBAL
NR. 75, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 05.05.20; 05.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de saloane de coafură.
───────

SYNAPSA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, aplicații software, software
integrat, software mobil, aplicații software
descărcabile, pachete de software, software
pentru inventariere, software pentru birouri,
software de contabilitate, software pentru
planificare, software pentru întreprinderi,
software pentru reportare, software pentru
fabricație, software pentru tablete, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru cloud computing,
aplicații software pentru web, software pentru
automatizarea documentelor, software interactiv
pentru afaceri.
42. Software ca serviciu (SaaS).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 09057
(111)179902
06/02/2019
KORONAPAY EUROPE LTD,
STR.GEORGIOU I, 89, MAIROZA
YIATROS COURT, ETAJUL III,
4048, LIMASSOL, CIPRU, 4048,
CIPRU
SONIA FLOREA, CALEA MOȘILOR
NR. 207, BL.15, SC.1, ET.2, AP.5
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020862,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179892
16/12/2020
S&D CONSULTING IMOBILIARE
SRL, CALEA BUCUREȘTI NR.
38, BL. P2, SC. 1, ET. 7, AP. 110,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, 200345,
DOLJ, ROMANIA
M 2020 09126

(540)

KoronaPay
(531)

CASA DONER

Clasificare Viena: 24.09.05; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, analiză financiară, servicii bancare,
servicii bancare electronice, tranzacții bancare
la domiciliu (home banking), birouri financiare
de clearing, organizare de colete, consultații în
domeniul financiar, servicii de card de plată,
emitere de cărți de credit, servicii referitoare
la carduri de debit, comerț și schimb valutar,
transfer electronic de fonduri, tranzacții bancare
la domiciliu (home banking), informații financiare,
emitere de cărți de credit, emitere de bonuri
valorice, împrumuturi (finanțare), management
financiar, comerț și schimb valutar, organizare de
colecte, servicii bancare de economisire, emitere
de bonuri valorice, brokeraj cu garanții reale
imobiliare.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 09288
(111)179997
22/12/2020
Pelikan Vertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG, WERFTSTRASSE
9, 30163 HANNOVER, GERMANIA

PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(111)179500
23/12/2020
NATURPHARMA BULARIA
EOOD SRL, EN. A, SOFIA, 1164,
BULGARIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 09311

(740)

CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTORUL 2, BUCURESTI,
020392, ROMANIA

(540)

Protect by Herlitz
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
24.13.25
(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#ED1C24), albastru (HEX #0033A1),
alb (HEX #FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru curățenie și igienă personală,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
geluri hidratante (produse cosmetice), creme,
loțiuni și geluri hidratante pentru uz cosmetic.
5. Dezinfectante folosite pentru igienă, geluri
antibacteriene, dezinfectanți și antiseptice, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool.
9. Articole reflectorizante pentru purtat, pentru
prevenirea accidentelor.
───────

NANO D3
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, medicamente de uz
uman, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente nutritive, suplimente alimentare în
scopuri nemedicale, suplimente alimentare de
uz medical cu efect cosmetic, suplimente
alimentare de uz medical sub formă lichidă,
suplimente alimentare și preparate dietetice de
uz medical, amestec de băuturi cu praf supliment
nutritiv, suplimente dietetice pentru oameni, nu
de uz medical, suplimente alimentare sănătoase
pentru persoanele cu cerințe dietetice special,
suplimente alimentare de uz medical pe bază
de minerale, preparate pe bază de vitamine,
preparate farmaceutice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 09315

(111)179884

23/12/2020
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
NUTRITIE, FITNESS SI
SANATATE, STR. NEAMULUI NR.
1D, JUDEȚUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARNFS ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
PENTRU NUTRIȚIE, FITNESS
ȘI SĂNĂTATE ROMÂNIA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1019015/08.07.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
„ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU NUTRIȚIE,
FITNESS ȘI SĂNĂTATE” şi „ ROMÂNIA”.

(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
26.01.01; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. 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 pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive optice, amplificatori
și
dispozitive
de
corecție,
dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice, echipament pentru scufundări,
materiale înregistrate descărcabile, aplicații
software descărcabile, aplicații de calculator
educative
descărcabile,
aplicații
mobile

descărcabile, software de aplicații de calculator,
cărți electronice, reviste electronice.
16. Materiale imprimate, hârtie și carton, articole
de papetărie și materiale educative, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, produse
de imprimerie, cărți, reviste profesionale, reviste
medicale, reviste generaliste, reviste (publicații
periodice), afișe, bannere din hârtie, buletine
informative, broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, cartonașe de colecționat din
domeniul sporturilor, diplome imprimate, ghiduri
tipărite, lecții tipărite, jurnale, materiale de
instruire tipărite, materiale de predare tipărite,
materiale educative și didactice, manuale
tipărite, modele tipărite, periodice (tipărituri),
postere din hârtie, pliante, publicații periodice
(tipărituri), premii imprimate din hârtie sau carton,
rapoarte tipărite, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri grafice, tabele de scor, reviste pentru
fani, tipărituri, manuale cu instrucțiuni pentru
echipamente de fitness.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii de evaluare, colectarea de fonduri
și sponsorizare, acordări de burse de studii,
acordarea de burse universitare, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, servicii caritabile, și anume
servicii financiare, colectare de fonduri de
binefacere, acordare de subvenții monetare
organizațiilor de caritate, colecte de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment, servicii de fonduri de binefacere,
servicii de subvenții financiare, multifinanțare,
sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, strângere de fonduri în scopuri
comemorative, sponsorizare financiară pentru
activități sportive, sponsorizare financiară.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
în scopuri culturale sau educaționale, producție
audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii educative și de instruire,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități culturale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente recreative, organizare
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de evenimente muzicale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, expoziții de artă, organizare de
conferințe, servicii de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii
și conferințe, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
publicare multimedia, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio
și multimedia, servicii jurnalistice, publicarea
de calendare, închiriere de cd-rom-uri, creare
(redactare) de podcast-uri, furnizare de
divertisment prin intermediul podcasturilor,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, organizarea de evenimente
culturale și artistice, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, organizare de
cursuri de nutriție, servicii educative în domeniul
nutriției, pregătire în domeniul fitnessului,
furnizarea de instalații pentru fitness și exerciții
fizice, servicii de pregătire pentru menținerea
condiției fizice (fitness), servicii de formare în
domeniul fitnessului, educație sportivă, servicii
educaționale și de instruire cu privire la sport,
servicii informative cu privire la sporturi, servicii
de sport și fitness, servicii de supervizare și
arbitraj în evenimente sportive.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității, servicii
it, certificarea serviciilor de educație, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PAAS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, servicii de proiectare,
design pentru unități sportive, închirierea de
software, dezvoltare de software, certificare de
competențe profesionale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, consultanță în nutriție, consiliere legată
de nutriție, consiliere în materie de sănătate,
servicii medicale și de sănătate, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de medicină sportivă, furnizare de servicii
de asistență medicală la evenimente sportive,
masaj în domeniul sporturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 09382

(111)179765

28/12/2020
ALICEUSANPUBLIQUE SRL, STR.
HOREA NR. 6, ETJ. I, AP. 14, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 06634,
CLUJ, ROMANIA

RETRO FUTURE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00259
(111)180571
15/01/2021
DETOX NUTRI FIT SRL, STR.
BRAILITA NR.20, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

(111)180610
18/01/2021
GLORIA MARKET SRL, SAT
TULUC NR 1, JUDEŢ GALAŢI,
COMUNA VANATORI, GALAȚI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00281

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

afacerisigure.ro
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1020108/20.07.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: afacerisigure.ro.

(531)

DIA DETOX NIVEL OPTIM
DE GLUCOZĂ ÎN SÂNGE
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1020217/21.07.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
"NIVEL OPTIM DE GLUCOZĂ ÎN SÂNGE".

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 05.07.22; 05.07.24;
05.03.13; 05.03.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
de uz medical.

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.13.25
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(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.
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.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00381

(111)179720

20/01/2021
ANDREI-VASILE LAZĂR, STR.
MIRON COSTIN NR.12A, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430074, MARAMUREȘ, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(111)179719

(210)
(151)
(732)

M 2021 00382

(740)

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

20/01/2021
ANDREI-VASILE LAZĂR, STR.
MIRON COSTIN NR.12A, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430074, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

(540)

Bee Network Romania
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1019827/16.07.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "Romania".

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 03.13.04
(591) Culori revendicate:portocaliu (RAL
1007), crem (RAL 1013), negru (RAL
9005)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software.
42. Servicii IT, găzduire de servere și
software pentru controlul accesului ca serviciu
(ACAAS), administrare de servere, programare
pentru calculatoare, programare de pagini
web, programare de echipamente multimedia,
programare de aplicații multimedia, programare
de software educativ.
───────

Bee Network Moldova
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1019827/16.07.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "Moldova".

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 03.13.04
(591) Culori revendicate:galben (RAL 1007),
crem (RAL 9005), negru (RAL 1013)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software.
42. Servicii IT, găzduire de servere și software
pentru controlul accesului ca serviciu (ACAAS),
programare pentru calculatoare, programare
de pagini web, programare de echipamente
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multimedia, programare de aplicații multimedia,
programare de software educativ, administrare
de servere.

39. Servicii de transport, servicii de ambalare
şi depozitare a bunurilor, logistica de transport,
livrarea bunurilor.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00383

(111)179813

20/01/2021
SC PAIN D'OR SERV-PROD SRL,
STR. ALIZEULUI NR. 45, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179456
22/01/2021
WHITE DEALS SRL, SOS
PANTELIMON, NR. 256, BL.
53, SC. 53, AP. 49, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021648, ROMANIA
M 2021 00478

DANUBEWD TOOLS
(511)

Pain D'Or
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1021774/05.08.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "Pain D'Or".

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
05.07.02; 26.04.03; 09.01.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Lipie, paine, produse de patiserie, produse
de cofetarie, produse de panificaţie.
35. Regruparea in avantajul tertilor a produselor
din clasa 30 (exceptând transportul lor) pentru
a permite consumatorilor să cumpere cu
uşurinţă, aceste servicii pot fi realizate prin
intermediul platformelor on line,WEB site-uri si
magazine fizice, servicii de markering în vederea
promovării produselor proprii, publicitate, servicii
de publicitate în vederea promovarii bunurilor
proprii, servicii de comenzi on line în vederea
livrării de bunuri.

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, scări
de metal, scări din metal, scări confecționate
din metal, scări metalice, scări mobile metalice,
trepte scări metalice, scări mobile din metal,
scări și schele metalice, trepte pentru scări
de aluminiu, uși metalice basculante, feronerie
pentru uși, uși metalice antifoc, zăvoare
(metalice) pentru uși, uși metalice pentru
interioare, role pentru uși glisante, uși batante din
metal, uși pliante din metal, balamale metalice
pentru uși, uși de garaj metalice, uși metalice
de garaj, uși exterioare din metal, tocuri metalice
pentru uși, cadre metalice pentru uși, țăruși
(articole de fierărie), arcuri (articole de fierărie),
mici articole de fierărie, catarame din metale
obișnuite (articole de fierărie), feronerie pentru
dulapuri.
7. Dispozitive de stropit (mașini), lance de
stropit sub formă de instrumente agricole,
lance de stropit sub formă de instrumente
horticole (maşini), lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune
pentru curățare (maşini), atomizoare sub
formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, unelte hidraulice, unelte
electrice hidraulice, pompe hidraulice, cricuri
hidraulice, cricuri hidraulice montate pe
remorcă, suporturi pentru cricuri hidraulice,
cricuri pneumatice, cricuri pneumatice pentru
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ridicare (mașini), platforme mobile (elevatoare),
platforme mobile (hidraulice), platforme mobile
(electrice), platforme de lucru mobile elevatoare,
mecanisme hidraulice de ridicare, mecanisme
hidraulice de acționare a supapelor, dispozitive
hidraulice de ridicat, dispozitive hidraulice
pentru închiderea ușilor, dispozitive pentru
deschiderea ferestrelor, hidraulice, dispozitive
pentru deschiderea ușilor, hidraulice, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive hidraulice de comandă pentru
mașini, dispozitive hidraulice de acționare a
porților, dispozitive de control al procesului
industrial (hidraulice), dispozitive de închidere
pentru ferestre, hidraulice, dispozitive hidraulice
pentru închiderea sau deschiderea porților
(organe de mașini), dispozitive hidraulice pentru
deschiderea sau închiderea ușilor (organe de
mașini), chei tubulare (unelte), chei tubulare
(mașini), extensii de chei tubulare pentru unelte
electrice, chei tubulare de torsiune hidraulice,
dispozitive electrice pentru grădinărit, mașini
și dispozitive electrice pentru șlefuire, de
uz gospodăresc, cricuri electrice, macarale,
macarale derrick, macarale catarg, macarale
mobile, macarale fixe, macarale fixe și
mobile, macarale (aparate de ridicat), gheare
pentru macarale, clești de ridicare pentru
macarale, macarale cu cabluri, echipament
pentru agricultură, terasament, construcții,
extracția petrolului și gazului și pentru minerit,
echipamente pentru manipularea materialelor,
echipament pentru mișcare și manevrare,
echipament pentru măturare, curățare și
spălare, echipamente de ridicare pentru
manipularea încărcăturilor, generatoare de
electricitate, generatoare de curent continuu,
generatoare electrice de urgență, pompe, pompe
submersibile, pompe pneumatice, pompe
centrifuge, pompe (mașini), compresoare.
8. Chei tubulare, tije pentru chei tubulare,
seturi de chei tubulare, chei tubulare (scule
manuale), chei tubulare (acționate manual),
seturi de chei tubulare (scule manuale),
chei pentru filtre de ulei (acţionate manual),
chei universale (acţionate manual), cuțite de
grădinărit (unelte de mână), unelte manuale
de grădinărit, cricuri manuale (unelte manuale),
unelte agricole manuale, berbeci (unelte
manuale), târnăcoape (unelte manuale), darace
(unelte manuale), spatule (unelte manuale), furci
(unelte manuale), dălți (unelte manuale), echere
(unelte manuale), linguri (unelte manuale),
pistoale (unelte manuale), vincluri (unelte
manuale), lopeți (unelte manuale), greble (unelte
manuale), amestecătoare (unelte manuale),
unelte pentru altoit (unelte manuale), unelte

manuale pentru îndepărtarea scaieților, scule
pentru prășit (unelte manuale), pulverizatoare
pentru insecticide (unelte manuale), clești pentru
dezizolare de cabluri (unelte manuale), foarfece
pentru plase de sârmă (unelte manuale),
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței,
unelte pentru ridicat (cricuri), instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, aparate electrice de coafare,
chei reglabile (unelte de mână), chei reglabile
(unelte acționate manual).
22. Corturi, corzi pentru corturi, prelate pentru
corturi, corturi pentru alpinism, corturi de cultură,
corturi pentru duș, corturi (nu pentru camping),
corturi (copertine) pentru rulote, corturi folosite
ca anexe la vehicule, marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, pungi din materiale
textile pentru depozitarea corturilor, corturi
realizate din materiale textile, corturi pentru
alpinism sau camping, corturi pentru pescuitul cu
undița.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00590

(111)179849

27/01/2021
DANIEL LIVIU DICULESCU,
STRADA PRELUNGIREA
GHENCEA 289-293, SCARA 6,
APARTAMENT 7, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061703, ROMANIA

FITOPHORIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Echipament pentru exerciții fizice, aparate
și instrumente medicale și veterinare,
dispozitive pentru mobilitate, dispozitive pentru
protecția auzului, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, articole ortopedice.
35. Servicii
promoționale
comerciale,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri

769

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00598

(111)180538

27/01/2021
SWAN SECURITY
INTERNATIONAL SRL, STR.
MONUMENTULUI NR. 8A, ET.
2, AP. 15, CAMERA 1, JUDEȚUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

SWAN SECURITY
INTERNATIONAL

infracțiunilor, servicii de consultanță în materie
de siguranță, servicii de control de pașapoarte
(securitate), servicii de inspecții de securitate
pentru terți, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de securitate
fizică, servicii de securitate pentru clădiri, servicii
de securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de supraveghere, servicii de verificare
a persoanelor, servicii oferite de către agenții
de pază pentru magazine, servicii prestate
de gardă de securitate, servicii prestate de
paze de noapte, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis, control de securitate al pasagerilor liniilor
aeriene, servicii de control de securitate al
bagajelor în aeroporturi, control de securitate
pentru persoane și bagaje în aeroporturi, servicii
de control de securitate al bagajelor la aeroport.
───────

(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru (Pantone PMS
433 2X), gri (Pantone COOL GRAY 7,
Pantone PMS 649), albastru (Pantone
PMS 540)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de securitate,
consultanță în domeniul siguranței la locul de
muncă, consultanță în materie de securitate
fizică, controlul de securitate al bagajelor,
depistarea bunurilor furate, escortă (gardă de
corp personală), escortă personală (gardă de
corp), evaluare a riscurilor în materie de
securitate, evaluarea gradului de siguranță,
furnizare de informații despre servicii prestate
de un agent de securitate, gardă de corp
personală (escortă), monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de pază și protecție,
servicii de consultanță cu privire la prevenirea
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00607
(111)180546
28/01/2021
PARFUM&NATURAL PRODUCTS
SRL, STRADA MAIOR ION
CORAVU NR. 45, BL, H2, SC.
A, ET, 1, AP. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179980
28/01/2021
SILVA GROUP LOGISTICS
DIVISION, BLVD. VOLUNTARI NR.
78, TARLA 9, PARCELE 214-215,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
M 2021 00620

Magazinul De Brazi.ro bucuria
Craciunului in casa ta!
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1020658/26.07.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Magazinul De Brazi.ro”.

D&P perfumum
(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.10;
26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
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.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.01.10
(591) Culori revendicate:verde, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Amestecuri de pământ pentru hoticultură,
agenți
nutritivi
pentru
flori,
produse
pentru conservarea florilor, substanțe pentru
conservarea florilor culese, produse chimice
pentru păstrarea prospețimii florilor tăiate,
conservanți pentru plante, îngrășeminte pentru
plante, fertilizatori pentru plante, substraturi
pentru plante, sol pentru plante, substrat nutritiv
pentru plante, agenți nutritivi pentru plante,
substanțe pentru creșterea plantelor, preparate
pentru hrănirea plantelor, medii de creștere
pentru pante, îngrășăminte pentru pantele de
interior, substanțe pentru stimularea creșterii
plantelor, substanțe pentru reglarea creșterii
plantelor, produse pentru stimularea creșterii
plantelor, sol artificial pentru cultivarea plantelor,
preparate pentru creșterea plantelor, soluții
nutritive care conțin oligoelemente pentru pante,
substanțe pentru controlul creșterii plantelor de
apă, agenți naturali și sintetici pentru creșterea
pantelor, preparate pentru protejarea plantelor
contra agenților patogeni, biostimulente, si
anume stimulente pentru cresterea plantelor,
preparate fertilizate din lana minerala pentru
cresterea plantelor, stimulatori de crestere a
plantelor ce contin microorganisme, produse
chimice pentru protectia plantelor (altele
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decat fungicidele, produsele pentru eliminarea
buruienilor,
erbicidele,
insecticidele,
paraziticidele).
31. Animale vii, bulbi(plante), butași de
plante, răsaduri de plante, plante-bulbi
pentru hoticultură, tubercuri pentru propagarea
plantelor, plante-bulbi de uz agricol, bulbi pentru
agricultură, bulbi pentru hoticultură, bulbi de
flori, bulbi pentru plantat, semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, plante
și flori naturale, decorațiuni florale (proaspete),
decorațiuni florale (naturale), decorațiuni florale
(uscate), flori naturale, flori tăiate, flori uscate,
flori conservate, semințe de flori, aranjamente
de flori proaspete, buchete din flori naturale,
coroane de flori naturale, funerare, corsaje
din flori proaspete, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, plante, plante leguminoase, plante
naturale, plante agățătoare, trandafiri (plante),
plante proaspete, plante de ornament, plante
naturale vii, plante cu frunze, plante în
ghiveci, plante fructifere vii, plante leguminoase
proaspete, plante de pepinieră, plante proaspete
in ghiveci, plante de aloe vera, plante pentru
iazuri (plante vii), plante comestibile naturale
(neprelucrate), plante vii pentru acvarii, plante
naturale cu microorganizme simbolice, semințe
pentru culturi de plante erbacee, plante verzi
naturale de uz decorativ, plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii, plante și flori naturale.
39. Livrare de flori, transport de plante.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.11; 26.04.02;
26.04.05
(591) Culori revendicate:bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Creare şi menţinere de site-uri web.
45. Servicii juridice.
───────

M 2021 00684

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00640

(111)179893

28/01/2021
SCA DELEANU VASILE AVOCATI,
MARESAL JOSEF PILSUDSKI
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(111)179451

(210)
(151)
(732)

29/01/2021
ROXANA-VALENTINA VASILE,
CALEA VITAN NR. 221, BL. 9,
SC. 1, ET. 7, AP. 37, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
VASILE-LUCIAN MARCU, SOS.
PANTELIMON NR. 227, BL.
70, SC. 2, AP. 106, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
OCTAVIAN STANCU, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 60B, JUDETUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

THE CRÈPE AND ICE
CREAM STATION
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1020128/20.07.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "THE CRÈPE" şi "ICE CREAM".

AD Deleanu Attorneys at Law
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(531)

Clasificare Viena: 08.07.16; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde, crem, mov,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Clătite, clătite americane, clătite congelate,
clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, okonomiyaki (clătite sărate
japoneze), cremă de fructe, cafea, ceaiuri, cacao
şi înlocuitori ai acestora, gheaţă, îngheţată,
iaurt îngheţat şi şerbeturi, batoane de cereale
şi batoane energizante, alimente care conţin
cacao (ca principalul ingredient), alimente pe
bază de cacao, aluat pentru biscotti, aluaturi
împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
arahide, arahide crocante, batoane de nuga
învelite în ciocolată, batoane din aluat prăjit
(youtiao), bezele, biscuiţi cu gust de brânză,
biscuiţi crackers, biscuiţi crackers cu aromă
de fructe, biscuiţi crocanţi, biscuiţi de graham,
biscuiţi sub formă de napolitane sărate, biscuiţi
săraţi, biscuiţi săraţi condimentaţi, boabe de
cafea învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată,
brioşe cu fructe, bucăţi de jeleu dulce din
pastă de fasole roşie (yohkan), budincă de
gris, budinci, budinci yorkshire, budinci gata
preparate, budincă de orez conţinând stafide şi
nucşoară, 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 tartinabiia, ciocolată
tartinabiia conţinând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce),
îngheţate şi dulciuri, deserturi cremă instant,
deserturi cu muşii, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri îngheţate, dulciuri îngheţate
pe băţ, dulciuri nemedicinale care conţin lapte,
dulciuri nemedicinale cu gust de lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, dulciuri
nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri pe bază
de ginseng, fondue din ciocolată, floricele cu
caramel, floricele de porumb, fructe de pădure
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolate,
gheaţă pentru produse de cofetărie, glazură de
ciocolate, glazură din bezele, gofre de ciocolată,
gogoşi cu brânză proaspătă de vaci, gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
bază de cacao pentru produse de cofetărie,

ingrediente pentru prepararea dulciurilor jeleuri
de fructe (cofetărie), lapte de pasăre, marţipan,
marţipan din ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de migdale, migdale acoperite de
ciocolată, măr pane, ananas pane, banane
pane, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată proaspete, popcom aromat, porumb
procesat pentru floricele, porumb fript, porumb
prăjit, produse de patiserie aromate, produse
de cofetărie care conţin gem, produse de
cofetărie care conţin jeleu, produse de cofetărie
congelate, 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 praline, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie cu gheaţă,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetari îngheţate, produse de cofetărie
îngheţate care conţin îngheţată, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie şi îngheţate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele),
produse pe bază de ciocolată, rahat turcesc,
rahat turcesc acoperit cu ciocolată, trufe cu rom
(produse de cofetărie), rulouri cu scorţişoară,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite), sosuri
de ciocolată, specialităţi de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
tablete(dulciuri), sufleuri ca desert, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conţinând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
specialităţi de patiserie, spume, spume de
ciocolată, spume de desert (dulciuri), tablete
(dulciuri), sufleuri ca desert, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre,
vată de zahăr, via (cremă englezească custard).
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu produse de patiserie , servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu iaurturi îngheţate,
servicii de vânzare cu, amănuntul în legătură
cu îngheţată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu şerbeturi, 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 produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decoraţiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
îngheţate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îngheţată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, 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 şerbeturi,
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
de telemarketing, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terţi, servicii de agenţii de
import şi export, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare ia
pachet şi livrare la domiciliu, servicii de comenzi
online computerizate, prelucrare electronică a
comenzilor, informaţii şi asistenţă comerciale
pentru consumatori, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, comandă computerizată de stoc.
43. Furnizare de clătite şi îngheţată dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante, furnizare
de alimente şi băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în gogoşării, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
oranizare de recepţii pentru nunţi (mâncare şi
băutură), pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, sculptură culinară,
servicii ale bistrourilor, servicii ale barurilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de ceainărie, servicii de club
pentru furnizare de mâncare şi băuturi, servicii

de mâncăruri şi băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente şi băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
şi bar, servicii pentru prepararea mâncărurilor
şi a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi, servire
de alimente şi băuturi în internet-cafe, servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
snack-baruri, consiliere în domeniul culinar,
furnizare de informaţii cu privire la prepararea
alimentelor şi băuturilor, informaţii şi consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de consultanţă cu privire la alimente, servicii
de consultanţă cu privire la tehnici de coacere,
servicii de consultanţă în domeniul artelor
culinare, servicii de informare, de consiliere şi de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
şi băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00860

(111)179970

04/02/2021
OVISER SRL, DN24 NR.743,
JUD. VASLUI, MUNTENII DE JOS,
737365, VASLUI, ROMANIA

LA LIVADĂ
(531)

Clasificare Viena: 05.01.05; 05.01.16;
27.05.01; 27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de unităţi de cazare, servicii de
restaurant.
45. Planificarea şi organizarea ceremoniilor de
nuntă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00990

(111)180593

09/02/2021
PROJECT CENTER INTERMED
2004 SRL, STR. INDEPENDENTEI
NR. 3, BL. P2, SC. A, ET. 8, AP. 35,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(111)179448
09/02/2021
DISTRIBUTIE ENERGIE
ELECTRICA ROMANIA SA,
STR.ILIE MACELARU NR.28A,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00993

(740)

TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DEER DISTRIBUŢIE ENERGIE
ELECTRICĂ ROMANIA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1023234/23.08.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
„DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA”.

PROJECT CENTER
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1027016/27.09.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „PROJECT CENTER”.

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.08; 07.01.24
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, verde, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, generatoare de energie electrică.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice de:
măsurare, detectare, testare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea
sau
controlul
distribuţiei
sau
utilizării
energiei electrice, comutatoare, comparatoare,
conductoare, electrice, conectori (electricitate),
contacte, electrice, contoare / aparate de
măsură, cuploare, electrice / conexiuni, electrice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la
distanţă / dispozitive electrice pentru pornirea
de la distanţă, limitatoare (electricitate), relee,
electrice, aparate de reglare, electrice, prize
electrice, rezistenţe, electrice, reostate, tablouri
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de distribuţie, întrerupătoare, electrice, terminale
(electricitate), transformatoare (electricitate),
voltmetre.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
de facturare în domeniul energiei, servicii de
comparare a prețurilor la energie, achiziții de
contracte de furnizare de energie pentru terți,
servicii de agenții de import-export în domeniul
energiei, urmărirea și monitorizarea consumului
de energie pentru terți pentru contabilitate
și audit, servicii de asistență și consultanță
în domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, promovarea avantajelor
tehnologiilor de iluminat cu eficiență energetică
în rândul specialiștilor din domeniul iluminatului,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, audit financiar,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, servicii de garantii, management și
cercetare financiară, evaluare financiară.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparatii, construcții de instalații de energie
geotermală, servicii de instalare de sisteme
cu energie eoliană, servicii de instalare de
aparate pentru economisirea energiei, servicii
de reparare de instalații de alimentare cu
energie, servicii de reparații sau întreținere
de generatoare de energie electrică, servicii
de reparare și întreținere de instalații pentru
energie eoliană, servicii de instalare de aparate
de compensare a energiei reactive, servicii
de reparare de instalații și mașini pentru
producția de energie, servicii de reparare
de aparate și instalații pentru generarea de
energie, servicii de service la aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, servicii
de întreținere de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, servicii de
instalare de sisteme de energie solară pentru
construcții de uz locativ, servicii de furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea

de instalații de energie nucleară, servicii de
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de generatoare de energie electrică,
servicii de întreținere, service și reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, servicii de instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții de
uz locativ, servicii de reparații sau întreținere
de mașini și aparate de distribuție sau control
al energiei electrice, servicii de instalarea
sistemelor alimentate cu energie solară, servicii
de construcție de centrale de energie eoliană
construcții de infrastructură energetică.
38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin telegrame, 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,
inchirierea 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, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
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 felicitărilor online,
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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, distribuirea de energie, distribuirea de
energie electrică, depozitarea energiei electrice,
stocarea energiei electrice, furnizare energiei
electrice, distribuire de energie reciclabila,
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depozitare de energie și combustibili, furnizare
și distribuție de energie electrică, servicii publice
de distribuție a energiei electrice: servicii
consultative și informative privind distribuirea de
energie.
40. Tratarea
materialelor,
închiriere
de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, închiriere în sistem leasing a
echipamentelor de generare a energiei, servicii
de consultanță privind generarea de energie
electrică, producere de energie electrică din
surse regenerabile, închirieri de echipamente
generatoare de energie, producerea energiei.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de control
și autentificare a calității, cercetare în domeniul
energiei, audit în domeniul energiei, consultanță
profesională privind conservarea energiei,
consiliere în domeniul economiei de energie,
programare de software pentru gestionarea
energiei, consultanță tehnologică în domeniul
generării energiei alternative, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru energie, închiriere
de contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestiunea energiei, dezvoltare de sisteme
pentru administrarea energiei și electricității,
consultanță tehnologică în domeniile producției
și utilizării de energie, servicii de inginerie
privind sistemele de alimentare cu energie,
servicii de consultanță în materie de utilizare a
energiei, proiectare și dezvoltare de rețele de
distribuire a energiei, proiectare și dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă, asistență tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei, servicii
tehnice în domeniul producției de energie
electrică, consultanță pentru serviciile tehnologie
în domeniul alimentării cu energie și electricitate,
închiriere de bănci de încărcare pentru testare
de surse de energie electrică, servicii de
analiză tehnologică a nevoilor de energie
și electricitate ale altor persoane, proiectare
și dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea și monitorizarea sistemelor de energie
solară, realizare de studii de cercetare și

de proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale, furnizare de informații despre
studii de cercetare și de proiecte tehnice
referitoare la utilizarea energiei naturale,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri, înregistrare de
date privind consumul energetic în clădiri,
servicii de consultanță în materie de eficiență
energetică, servicii de certificare a eficienței
energetice a clădirilor, audit energetic, cercetare
ştiinţifică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01096

(111)180547

11/02/2021
S.C. MG TEC INDUSTRY S.R.L.,
STR. VĂII NR. 2, JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

alege smart
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
hârtie igienică sub formă de rolă, batistuțe de
hârtie, șervețele pentru baie din hârtie, hârtie
pentru șervețele, șervețele din hârtie, șervețele
de hârtie, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervetele de masă din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele de buzunar din hârtie, șervețele de
toaletă din hârtie, șervețele de hârtie pentru uz
casnic, șervețele de hârtie de pus sub cești, role
de bucătărie (hârtie).

777

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01104

(111)180576

11/02/2021
ZOOM TOYS S.R.L., STR.
FOISORULUI NR. 8, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LUPSA SI ASOCIATII S.R.L, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BrandToys by Zoom Toys
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jocuri de societate, jocuri muzicale,
jocuri mecanice, jocuri de petrecere, jocuri cu
zaruri, jucării, titireze (jucării), jucării antistres,
jucării din lemn, articole de sport, mingi
(articole sportive), arme pentru paintball (articole
sportive), articole de gimnastică şi de sport,
jucării acţionate mecanic, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării pentru cadă,
jucării pentru copii, jucării pentru bebeluşi,
seturi de jucării, jucării din ţesături, jucării
din pânză, machete auto (jucării), juca rii
de tras, discuri zburătoare (jucării), jucării
electronice teleghidate, jucării pentru apă,
telecomenzi pentru jucării, jucării de bambus,
jucării cu telecomandă, jucării din cauciuc,
jucării de împins, puzzle-uri (jucării), jucării
mobile suspendate, jucării de construit, jucării
din plastic, jucării de pluş, jucării cu cheiţă,
zmeie ca jucării, jucării pentru sugari, jucării
de nisip, jucării de desenat, jucării cu roţi,
jucării de exterior, jucării mobile de agăţat
pentru pătuţ (jucării), elemente de construcţii
(juc arii), jucării pentru copii mici, baloane de
săpun (jucării), jucării care fac zgomot, blocuri de
construcţie (jucării), jucării comercializate la set,
jucării utilizate în piscine, capse pentru pistoale
(jucării), jucării care se suprapun, covoraşe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
triciclete pentru copii mici (jucării), jucării de acţ
iune cu baterii, jucării adaptate pentru activităţi
educative, machete sub formă de jucării, jucării
robot care se transformă, mese multifuncţionale
pentru copii (jucării), bastoane luminoase cu
leduri gucării), covoare de joacă puzzle (jucării),
jucării, jocuri şi articole de joacă, jucării de
construit care se îmbină, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jocuri mecanice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri de petrecere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jocuri cu zaruri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu titireze (jucării), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
antistres, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de sport, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mingi (articole sportive), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu arme
pentru paintball (articole sportive), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de gimnastică şi de sport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu juc arii acţionate
mecanic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării electronice didactice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării pentru cadă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
pentru copii, servicii de vânzare cu am anunţul
în legătură cu jucării pentru bebeluşi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seturi
de jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării din ţesături, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
din pânză, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu machete auto (jucării), servicii de
vânzare cu am anunţul în legătură cu jucării
de tras, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu discuri zburătoare (jucării), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
electronice teleghidate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării pentru apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telecomenzi pentru jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării de bambus,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării cu telecomandă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării din cauciuc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legă tură
cu jucării de împins, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu puzzle-uri (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării mobile suspendate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării de construit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării din plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluş, servicii

778

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
cu cheiţă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zmeie ca jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării pentru sugari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării de nisip, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării de desenat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării cu
roţi, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării de exterior, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării mobile de agăţat
pentru pătuţ (jucării), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu elemente de construcţii
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării pentru copii mici, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baloane de
săpun (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării care fac zgomot, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu blocuri
de construcţie (jucării), servicii de vânzare cu
am anunţul în legătură cu jucării comercializate
la set, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării utilizate în piscine, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu capse
pentru pistoale (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării care se
suprapun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu covoraşe de joacă cu jucării
pentru copii mici (jucării), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu triciclete pentru copii
mici (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării de acţiune cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
adaptate pentru activităţi educative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu machete
sub formă de jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării robot care se
transformă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bastoane luminoase cu leduri
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu covoare de joacă puzzle (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării de construit care se îmbină, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
cu telecomandă sub formă de vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jocuri muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri mecanice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jocuri de petrecere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jocuri cu
zaruri, servicii de vânzare cu am anunţul online

în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătur ă cu titireze (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării antistres, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mingi (articole sportive), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu arme pentru
paintball (articole sportive), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
gimnastică şi de sport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării acţionate
mecanic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării electronice didactice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării cu baterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării
pentru cadă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării pentru bebeluşi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu seturi
de jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării din ţesături, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării din pânză, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu machete auto
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării de tras, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
discuri zburătoare (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării
electronice teleghidate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării pentru
apă, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telecomenzi pentru jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării de bambus, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării cu
telecomandă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării din cauciuc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării de împins, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu puzzle-uri
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării mobile suspendate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării de construit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării din plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării de pluş, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării cu
cheiţă, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu zmeie ca jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării pentru
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sugari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării de nisip, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării de
desenat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării cu roţi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării de
exterior, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu elemente de construcţii
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării pentru copii mici, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baloane de săpun (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării care
fac zgomot, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocuri de construcţie
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării comercializate la set,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării utilizate în piscine, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu capse pentru pistoale (jucării), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării care se suprapun, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu covoraşe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu triciclete pentru copii mici (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării de acţiune cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării adaptate pentru activităţi educative,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu machete sub formă de jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării robot care se transformă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mese multifuncţionale pentru copii
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bastoane luminoase cu leduri
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu covoare de joacă puzzle (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării, jocuri şi articole de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării de construit care se îmbină,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării cu telecomandă sub formă de
vehicule, marketing promoţional, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, publicitate, publicitate online,
publicitate şi marketing, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180010
15/02/2021
SINDICATUL NATIONAL
AL POLITISTILOR DE
PENITENCIARE (SNPP), STRADA
MARIA GHICULEASA NR. 47,
ET. 7, CAM. 710, SECTOR 2,
BUCUREȘTI , 023761, ROMANIA
M 2021 01175

Poliția Penitenciară SNPP
(531)

Clasificare Viena: 01.17.25; 02.07.25;
24.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F8C126, #EFAC39), albastru (HEX
#1F355E, HEX #222A5), galben (HEX
#F9BF54, HEX #F7CA6D), alb (HEX
#FEFEFE)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Lucrări de birou, promovarea activității
sindicale.
41. Educație, instruire, cercetări în domeniul
educației.
45. Servicii juridice, cercetari juridice, organizare
de reuniuni în scop social și politic.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01236
(111)179682
25/02/2021
SC OMAROSA SRL, STRADA
RADU ROSETTI NR. 8/25,
JUDEȚUL BACĂU, ONEȘTI,
601012, BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

PAPA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de unități 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 buffet, furnizarea de
facilități pentru camping, servicii de cantina,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creșă (creche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de ședințe, servicii de motel,
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor și plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de
torture, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri: servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

(111)179486
17/02/2021
MARTENS S.A., STR. GRIGORE
VENTURA NR. 1, JUD. GALATI,
GALATI, 800558, GALAȚI,
ROMANIA
M 2021 01249

COMANESCU MARILENA, PIATA
DOROBANTI NR. 4, SC. B, ET. 2,
AP. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
010588, ROMANIA

(540)

H HORA UNIRII
BERE PREMIUM
(531)

Clasificare Viena: 02.07.04; 25.01.19;
24.09.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.16
(591) Culori revendicate:crem, auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere blondă, bere fără alcool, băuturi
nealcoolice

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01308

(111)179482

19/02/2021
MINCIUNA ADRIAN, STR.
SERBAN CANTACUZINO 55 1A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vin,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

(111)179524
22/02/2021
LÁSZLÓ VAJNÁGI-NAGY, STR.
TILEAGDULUI NR. 5, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410553, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01388

(740)

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14 - A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

IMM PARC PRODUCTIEDEPOZITARE
(540)

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1022141/10.08.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: PRODUCTIE-DEPOZITARE

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.08
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice.

TOTAL CONTROL
PROIECTARE INSTALARE
MENTENANŢĂ

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01346

(111)179890

19/02/2021
SC PODGORIA SILVANIA SRL,
STR. PARTIZANILOR NR. 45,
JUDEȚUL SĂLAJ, SIMLEU
SILVANIEI, SĂLAJ, ROMANIA

SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

DACIDAVA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Rervicii de reparații de alarme, servicii de
instalarea de alarme antifurt, servicii de reparații
de alarme antifurt, servicii de instalare de alarme
antifurt, servicii de reparații de alarme antiincendiu, servicii de instalare de alarme antiincendiu, servicii de instalare de alarme, servicii
de întreținere de instalații de alarme de incendiu,
servicii de întreținere și service de alarme
de securitate, servicii de reparații sau servicii
de întreținere de alarme de incendiu, servicii
de instalare,întreținere și reparare de alarme
antifurt, servicii de întreținerea și repararea
alarmelor, servicii de instalațiilor de închidere și
siguranță, servicii de instalarea sistemelor de
securitate, servicii de instalare de sisteme de
securitate, servicii de instalare de aparate de
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securitate pentru case, servicii de instalare de
dispozitive de securitate pentru vehicule, servicii
de instalare de echipamente de securitate
și de siguranță, servicii de întreținere și
reparare de instalații de securitate, servicii de
informații referitoare la întreținerea sistemelor
de securitate, servicii de informații referitoare
la instalarea de sisteme de securitate, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și de siguranță, servicii de instalare
de sisteme de control al accesului, servicii
de instalare de echipamente pentru controlul
accesului fizic, servicii de întreținere și reparare
de sisteme de control al accesului, servicii de
instalare de hardware pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), servicii de întreținere și
reparare cu privire la controlul accesului fizic,
servicii de construirea de bariere pentru controlul
aglomerației, servicii de instalare de bariere
temporare, servicii de întreținere și reparații
privind barierele automate, servicii de cablare
pentru telecomunicații în clădiri, servicii de
cablarea birourilor pentru transmiterea de date,
servicii de lucrări de construcții subterane legate
de cablare.
45. Supravegherea
alarmelor
antiefracție,
servicii
de
monitorizare
a
alarmelor,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale și
a persoanelor, furnizare de informații despre
servicii prestate de un agent de securitate,
servicii de închirieri de bariere pentru controlul
mulțimii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179897
22/02/2021
FILOFTIA FURTUNA, STR. LT.
AV. GHEORGHE CARANDA,
NR. 6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2021 01400

CENTRUL MEDICAL
Dr. Furtună Dan
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de îngrijiri
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii medicale
pentru tratamentul pielii, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii medicale și de
sănătate, servicii de caritate, respectiv furnizarea
de servicii medicale, servicii medicale de
evaluare a sănătății, servicii medicale pentru
tratarea bolii alzheimer, servicii de furnizare
de informații medicale, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratamentul afecțiunilor corpului omenesc,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul cancerului, servicii medicale
pentru tratamentul cancerului de piele, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru

783

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

pacienți, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de clinici medicale de zi pentru copii bolnavi,
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de asistență și analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienților, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la pacienți, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la pacienți

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179441
24/02/2021
GEORGE-EMANUEL AXINTE,
STRADA ALEXANDRU VLAHUTA
NR. 1, BL. M49, SCARA 2, ET. 4,
AP. 53, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 01469

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01427

(111)180024

23/02/2021
VASILE DOBRIN, STR. VATRA
DORNEI NR. 11, BL.18B+C,
SC.2, ET. 9, AP. 83, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOAR MĂR
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.05;
29.01.12
(591) Culori revendicate:maro (Pantone
P4975), portocaliu (Pantone P1645)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Sucuri de fructe/suc de fructe
───────

IERBAR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
05.03.13
(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 350C), verde deschis
(Pantone 371C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,
huse, coperți și dispozitive de strângere sau
fixare a hârtiei, de exemplu, dosare pentru
documente, clipsuri pentru bani, suporturi pentru
carnetele de cecuri, agrafe de birou, suporturi
pentru pașapoarte, albume, articole din hârtie
de unică folosință, respectiv: bavete, șervețele și
garnituri de masă din hârtie, articole fabricate din
hârtie sau carton, respiv: pungi de hârtie, plicuri
și cutii pentru ambalat,
statui, figurine și opere de artă din hârtie sau
carton, precum figurine din papier mâche (pastă
de hârtie), litografii înrămate sau neînrămate,
picturi și acuarele.
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20. Containere nemetalice pentru depozitare şi

transport, produse de lemn, pluta, stuf, trestie,
răchită, corn, os, fildeș, chihlimbar, sidef, spumă
de mare, şi înlocuitori ai acestor materiale sau
din materiale plastice, socluri pentru ghivecele
de flori.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunte şi
semințe brute şi neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale,
malț, cereale neprocesate, fructe și legume
proaspete, chiar și după spălare sau ceruire,
reziduuri de plante, alge neprocesate, lemn brut,
ouă fecundate pentru incubație, ciuperci și trufe
proaspete, deșeuri pentru animale, de exemplu,
nisip aromat, hârtie de culoarea nisipului pentru
animale de companie.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii prestate de persoane sau organizații
în special cu scopul de a ajuta în ceea
ce privește funcționarea sau managementul
unei întreprinderi comerciale, managementul
afacerilor sau la îndeplinirea funcțiilor comerciale
ale unei întreprinderi industriale sau comerciale,
serviciile prestate de către firmele de publicitate
care se ocupă în principal de comunicări publice,
declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de
difuzare și cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri,(cu excepția
transportului acestor^, 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, respectiv
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, respectiv: distribuirea
de dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea
și publicarea de texte publicitare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de relații
publice, producția de programe tip teleshopping,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de asistență comercială, respectiv:
recrutarea de personal, negocierea de contracte
comerciale pentru alții, analiza prețului de
cost, servicii de agenții de import-export,
servicii de administrare referitoare la tranzacții
comerciale și evidențe financiare, respectiv:

contabilitate, întocmirea extraselor de conturi,
audit comercial și financiar, evaluări de afaceri,
întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale,
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor și înregistrărilor scrise, precum și
compilarea datelor matematice sau statistice,
lucrări de birou, respectiv: servicii de programare
și memento pentru întâlniri, căutare de date
în fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice.
───────

(111)179931

(210)
(151)
(732)

M 2021 01473

(740)

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

24/02/2021
DULCETURILE DOMNITEI SRL,
STRADA LEMNARILOR NR. 16,
JUDEȚUL ALBA, SEBEȘ, ALBA,
ROMANIA

(540)

Dulceturile Domnitei
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:roșu închis, roșu
deschis, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, gemuri, compoturi,
dulcețuri, marmalade, magiunuri.
32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01555
(111)180005
26/02/2021
CORPUL EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Serviciite prestate de persoane, organizații
cu scopul de a: ține evidența contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistență în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor de a evalua afacerile, de a
face investigații privind afacerile, de a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanță profesională în afaceri, de a
analiza costurile și de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informații financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii
de educație adresate persoanelor, prezentări
efectuate în scopuri culturale sau educaționale,
academii (educative), organizarea și susținerea
conferințelor,
organizarea
și
susținerea
congreselor, servicii culturale, educaționale,
informații despre educație, examinări referitoare
la educație, organizarea și susținerea
unor evenimente educaționale, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, publicarea cărților, predare,
servicii educaționale, servicii de instruire,
producția de programe audio.
───────

(540)

(511)

EU Tax Știri
(511)

(210)
(151)
(732)

(111)179683
04/03/2021
SC OMAROSA SRL, STR. RADU
ROSETTI, 8/25, JUD. BACĂU,
ONESTI, 601012, BACĂU,
ROMANIA

M 2021 01558

PAPA DONER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de baruri, 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, fastfooduri, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, 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, 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, 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 de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, 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
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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 în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
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 pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii în
domeniul gustărilor, 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, servire de alimente și băuturi, servii
de barmani, 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 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, servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179748
05/03/2021
FUNDAȚIA WORLD VISION
ROMÂNIA, STR, ROTAȘULUI
NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
012168, ROMANIA
M 2021 01587

───────

PÂINE ȘI MÂINE
Ducem copiii la școală
(531)

Clasificare Viena: 08.01.01; 29.01.01;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff6b00)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, meditații, ghidare vocațională,
instruire.
43. Servicii de cantină, servicii de catering.
44. Servicii de psihologie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01615
(111)179971
01/03/2021
CLAUDIU NECŞULESCU, ŞTEFAN
CEL MARE NR. 27 AP. 1, ET.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

CABINET N.D. GAVRIL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

(111)179972

(210)
(151)
(732)

M 2021 01616

(740)

CABINET N.D. GAVRIL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

01/03/2021
CLAUDIU NECŞULESCU, ŞTEFAN
CEL MARE NR. 27 AP. 1, ET.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ILUZIV JIDVEI

DUAL JIDVEI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice, din arealul JIDVEI.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, servicii de comerț,
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul
lor), prezentarea acestora pentru vânzare prin
toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice, din arealul Jidvei.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, servicii de comerț,
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul
lor), prezentarea acestora pentru vânzare prin
toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire (divertisment).
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01651
(111)179711
04/03/2021
IRINA LAZAR, ALE. FLORIN
CIUNGAN NR. 5, BL. 66, SC. 1, ET.
5, AP. 33, SECTOR 3, BUCURESTI,
031824, ROMANIA

Ohi Ohi
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

(531)

Clasificare Viena: 06.01.01; 02.01.16;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10
(591) Culori revendicate:maro, negru, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Organizarea de călătorii, inclusiv asistenţa
şi rezervarea turistică constând în tururi
specializate pentru turişti pentru vizitarea unor
obiective turistice, a unor monumente naturale,
a peşterilor, a grotelor, a rezervaţiilor naturale,
furnizarea de informaţii pentru turişti despre
excursii şi tururi de oraş.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
respectiv: prezentări tematice, organizarea
de tururi recreative şi culturale cu ghid
specializat, rezervarea biletelor şi rezervări
pentru evenimente de divertisment, educaţionale
şi sportive, organizarea de spectacole, servicii
recreative
(ecoturism).
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01708

(111)180594

04/03/2021
EMS CAVE SRL, STR. CETĂŢII
NR. 19, JUD. BRASOV, RASNOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179773
04/03/2021
MICOMI INVEST SRL, BLD.
MARASESTI NR. 42, BL. 1, SC. A,
AP. 7, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2021 01732

M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL
Agentie de Proprietate Industriala,
STR. LUNGA NR. 270, BRASOV,
500450, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TULUM
(531)
(511)

Peştera Valea Cetăţii
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1025717/15.09.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Peştera Valea Cetăţii”.

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară, 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, furnizare de cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
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masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01737

(111)180055

10/03/2021
WEST TRADE & MARKETING
SRL, STRADA ARMONIEI 94,
1, JUDEŢ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179515
10/03/2021
OCTAVIAN MIHAI POZDERCA,
STR. BAZEI NR. 12, AP. 3,
JUDETUL IASI, MIROSLAVA, SAT
VALEA ADANCA, IAȘI, ROMANIA
M 2021 01915

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGA NR. 106, BL C1, ET.4,
AP. 3 CAMERA 2, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

FLEXI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate nemedicinale pentru îngrijirea
animalelor, produse pentru toaletă nemedicinale,
uleiuri esențiale și extracte aromatice.
───────

RIBS & RAMEN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ramen, miso, sushi, tăiţei udon,
condimente, sosuri (condimente), preparate
aromatice alimentare, mix pentru clătite sărate,
pâine, chifle de pâine, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), chipsuri (produse din cereale),
cafea, aluat, sosuri pentru salată, colţunaşi pe
bază de făină, orez preparat învelit în alge
marine, plăcinte, pizza, orez, prăjituri de orez,
budincă de orez, biscuiţi din orez, gustări pe bază
de orez, bibimbap (orez amestecat cu legume
şi carne de vită), 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, orez instant, jiaozi,
sos de soia, spaghete, mirodenii, pacheţele de
primăvară, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
sos de roşii, pâine nedospită, vermicelli, făină de
soia, sos de soia.
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35. Administrarea programelor de fidelizare

destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, 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), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, 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, servicii de agenţie
de import-export, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
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 comerciale, publicitate
exterioară, 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
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), 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, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonaţii indisponibili, publicitate prin televiziune,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare.,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele culinare cu specific japonez (ramen,
sushi, miso, soba, udon, tempura, yakitori,
mocha, sashimi, supe, etc).
39. Aprovizionarea distribuitoarelor automate,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea
bunurilor, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), transportul de mărfuri,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete,
închirierea de frigidere / închirierea de dulapuri
frigorifice pentru alimente, depozitarea de
bunuri, depozitare / înmagazinare, împachetarea
bunurilor, servicii de îmbuteliere., servicii
de îmbuteliere, servicii de debarasare,
logistica transporturilor, închirierea de maşini,
închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de
vehicule, închirierea de depozite, aprovizionarea
distribuitoarelor automate.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea echipamentelor audio,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment furnizate in legatura cu cultura
japoneza, transfer de know-how (instruire),
servicii educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi special, pregătire în judo, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), instruire practică
(demonstraţii), publicarea cărţilor, închirierea
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aparatelor de radio şi televizoarelor, furnizarea
facilităţilor de recreere, organizarea şi susţinerea
de seminarii, servicii de tabere sportive, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, instruirea în sado (instruirea
în ceremonia ceaiului), instruirea in bucataria
cu specific japonez prin cursuri, seminarii,
workshopuri.
43. Servicii de restaurante udon and soba,
servicii de restaurante washoku, servicii de
unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
lounge cu narghilea, servicii de bar, servicii de
pensiune, 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, 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,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, 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, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.14
(591) Culori revendicate:roz (Pink 2405 C),
negru (Black 6 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, toate acestea, în legătură cu
întreţinerea şi îngrijirea unghiilor din punct de
vedere cosmetic (manichiură/pedichiură).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02101

(111)179909

16/03/2021
SC FIZIOACTIV SRL, STR.
ALEEA METEO NR. 4, COMPLEX
RECUPERARE TERRA CLINIQUE,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
800352, GALAȚI, ROMANIA

───────

TERRA CLINIQUE
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02077

(111)179914

15/03/2021
CORNELIA SCRIBA, DRM.
MALU ROSU NR. 51, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.15.25; 26.01.03;
26.11.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

EduNails by Corina Scriba
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02106
(111)179987
16/03/2021
S.C. KITCHEN TOTAL SOLUTION
S.R.L., STR. SFANTUL
CONSTANTIN NR. 15, CORP B,
CAMERA 1, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(111)179884
16/03/2021
PepsiCo, Inc, 700 ANDERSON
HILL ROAD, NEW YORK,
PURCHASE, 10577, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(210)
(151)
(732)

M 2021 02117

(740)

PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DORITOS TORTILLA CHIPS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Gustări pe bază de porumb, cipsuri de
tortilla.
───────

KInc KITCHEN
INCORPORATED

(210)
(151)
(732)

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1026289/20.09.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: KITCHEN INCORPORATED.

(540)

M 2021 02127

(111)179992

16/03/2021
BRINGWELL SRL, STR. AVIATOR
PETRE CREȚU NR. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012051, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.01;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru (RGB 35 31
32), roșu (RGB 237 28 36)
(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.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice, pentru depozitare sau
transport.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculițelor, cutitelor și lingurilor,
sticlărie, porțelan și lut.
───────

MATASSE SILK YOUR LIFE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
24. Lenjerie de casă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02196

(111)179492

17/03/2021
ALEXANDRU PAL, STR.
SALCAMILOR, NR. 2, JUDETUL
ALBA, SAT TELEAC (COM.
CIUGUD), ALBA, ROMANIA

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

(540)

caietemuzica.ro
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1024515/03.09.2021,
mandatarul solicitantului nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: caietemuzica.ro

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.16
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Caiete, caiete de muzică, caiete de activități
individuale, caiete de activități pentru copii,
materiale educative și didactice, materiale
didactice din hârtie, pungi de hârtie, pungi
din plastic pentru ambalat, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, pungi pentru ambalare din
plastic biodegradabil, pungi de plastic pentru
ambalat și împachetat, pungi de hârtie pentru
ambalat și împachetat, cutii din hârtie, cutii
pentru ambalat din carton, cutii de hârtie pentru
livrarea bunurilor, cutii pliabile din carton, cutii din
hârtie sau carton, cutii de transport realizate din
hârtie, hârtie și carton, produse de imprimerie,
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, dezvoltare de campanii promoționale,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, marketing promoțional,
servicii promoționale comerciale, distribuirea
de broșuri promoționale, publicare de
materiale promoționale, servicii promoționale
de publicitate, distribuirea de materiale
promoționale, prezentare de produse în scopuri
promoționale, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
promovarea comercială, servicii de promovare,
servicii de promovare comercială, publicitate
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de publicitate și marketing online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul si
cu ridicata, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
culturale, organizarea de activități educative
destinate copiilor, organizare de seminarii
educative, organizare de competiții educative,
publicare de materiale educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale didactice educative,
servicii culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de expoziții
în scopuri culturale sau educative, activități
culturale, organizare și coordonare de activități
culturale, organizare de spectacole, organizarea
de spectacole culturale, organizare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de concerte, organizare de
concursuri muzicale, organizarea de concursuri
educative, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02223
(111)179533
18/03/2021
START FINANCE SOLUTIONS,
STR ALEXANDRU VLAHUTA, NR
1, BLOC M49, SCARA 2, ETAJ 5,
APARTAMENT 58, BUCURESTI
SECTOR 3, 031021, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179927
19/03/2021
ACTIV RADIOTV SRL, STR.
PLEVNEI NR 2, JUDETUL DOLJ,
CARACAL, DOLJ, ROMANIA
M 2021 02259

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

(540)

NEWS ROMANIA
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1024125/31.08.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii:"NEWS ROMANIA" .

START Finance
(531)

(531)

Clasificare Viena: 26.11.01; 26.05.01;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.13.01
(591) Culori revendicate:rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicații.
───────

(111)179926

(210)
(151)
(732)

M 2021 02317

(740)

ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600204, BACĂU, ROMANIA

24/03/2021
SC SKIBA DISTRIBUTION SRL,
STR. IZVORULUI NR. 9C, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SKIBA
(511)
795
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3. Preparate cosmetice și produse de toaletă

nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
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.
───────

(111)179925

(210)
(151)
(732)

M 2021 02318

(740)

ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 07.01.08; 02.09.01;
27.05.17; 27.05.24
(591) Culori revendicate:Albastru, galben
(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 esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
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.

22/03/2021
STELLA PACK SRL, STR.
BUJORULUI 49 A, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

sweet home
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1023646 din
data 26.08.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”home”.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 02348

(111)179865

22/03/2021
ARAMIS INVEST SRL, STR.
SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
───────

INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

aramis Delicii
momente din viața ta

(111)179871

(210)
(151)
(732)

M 2021 02349

(740)

INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

22/03/2021
ARAMIS INVEST SRL, STR.
SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de 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 (creche), 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 , rezervări
pentru cazarea, închirierea corturilor, servicii

aramis DESIGNS
(531)

Clasificare Viena: 26.05.01; 27.05.01;
29.01.01
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
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,
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
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(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, atiase, 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 (legatul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de iegătorie, aparate şi maşini de iegătorie
(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)/, 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
iegătorie, 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 iegătorie / cordoane de iegătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru cârduri 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 iegătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâche (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
înveiitori 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, 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 de modelaj, umezitoare (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
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(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 cârduri 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), şabloane pentru decorarea alimentelor
şi 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 curăţenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâche (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,
roie pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), razuitori
(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,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, 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
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scris, coperţi de protecţie pentru cărţi, cărţi de
colorat.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, aiteie
decât ienjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru

suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetaiice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, aiteie decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din materia! textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobiiă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobiiă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetaiice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetaiici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
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hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetaiice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonfiabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau
protecţii pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici

din, nituri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, capre de tăiat lemne,
fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier şcolar,
suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru pisici,
ecrane de protecţie pentru şeminee (mobilă),
ecrane de protecţie (mobilă), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, scaune/bănci
(scaune), scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi
de rafturi, cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri
pentru pantofi, nemetalice, cobiliţe (juguri),
vitrine (mobiiă), scaune de duş, bufeturi, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, coarne
de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, doage de lemn, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri din
paie, animale împăiate, păsări împăiate, blaturi
de mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
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metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă/chihlimbar.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, 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 vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, 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 ia 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, închîrierea
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
aie 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 spaţii
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
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companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea statelor 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 comerţ 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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, 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 terţi.
───────

(111)179866
22/03/2021
ARAMIS INVEST SRL, STR.
SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 02350

(740)

INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

aramis FOAMS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.05;
29.01.01
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
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,
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, atiase, pungi (plicuri, săculeţi)
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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 (legatul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de iegătorie, aparate şi maşini de iegătorie
(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)/, 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
iegătorie, 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 iegătorie / cordoane de iegătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru cârduri 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 iegătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâche (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,

învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
înveiitori 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, 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 de modelaj, umezitoare (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
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(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 cârduri 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), şabloane pentru decorarea alimentelor
şi 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 curăţenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâche (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,
roie pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), razuitori
(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,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, 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, coperţi de protecţie pentru cărţi, cărţi de
colorat.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
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nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, aiteie
decât ienjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetaiice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele

(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, aiteie decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din materia! textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobiiă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobiiă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetaiice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetaiici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetaiice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonfiabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
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pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau
protecţii pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din, nituri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, capre de tăiat lemne,
fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier şcolar,
suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru pisici,
ecrane de protecţie pentru şeminee (mobilă),
ecrane de protecţie (mobilă), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, scaune/bănci

(scaune), scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi
de rafturi, cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri
pentru pantofi, nemetalice, cobiliţe (juguri),
vitrine (mobiiă), scaune de duş, bufeturi, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, coarne
de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, doage de lemn, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri din
paie, animale împăiate, păsări împăiate, blaturi
de mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, 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 vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, 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 ia 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, închîrierea
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
aie 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 spaţii
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 statelor 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,
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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 comerţ 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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, 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 terţi.
───────
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M 2021 02351
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INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

aramis INVEST
(531)

Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
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,
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, atiase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
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din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie
şine de legare (legatul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de iegătorie, aparate şi maşini de iegătorie
(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)/, 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
iegătorie, 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 iegătorie / cordoane de iegătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru cârduri 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 iegătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâche (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
înveiitori 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, 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 de modelaj, umezitoare (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,
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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 cârduri 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), şabloane pentru decorarea alimentelor
şi 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 curăţenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâche (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,
roie pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), razuitori

(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,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, 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, coperţi de protecţie pentru cărţi, cărţi de
colorat.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
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medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, aiteie
decât ienjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetaiice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, aiteie decât bijuteriile, dulapuri,

inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobiiă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobiiă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetaiice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetaiici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetaiice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonfiabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
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rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau
protecţii pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din, nituri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, capre de tăiat lemne,
fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier şcolar,
suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru pisici,
ecrane de protecţie pentru şeminee (mobilă),
ecrane de protecţie (mobilă), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, scaune/bănci
(scaune), scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi

de rafturi, cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri
pentru pantofi, nemetalice, cobiliţe (juguri),
vitrine (mobiiă), scaune de duş, bufeturi, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, coarne
de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, doage de lemn, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri din
paie, animale împăiate, păsări împăiate, blaturi
de mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
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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 vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, 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 ia 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, închîrierea
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
aie 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 spaţii
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 statelor 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
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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 comerţ 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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, 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 terţi.
───────

(111)179869
22/03/2021
ARAMIS INVEST SRL, STR.
SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 02352

(740)

INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

ARAMIS GROUP
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
Culori revendicate:rosu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
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,
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, atiase, 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 (legatul cărţilor), mostre biologice
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utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de iegătorie, aparate şi maşini de iegătorie
(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)/, 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
iegătorie, 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 iegătorie / cordoane de iegătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru cârduri 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 iegătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâche (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
înveiitori 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, 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 de modelaj, umezitoare (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,
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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 cârduri 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), şabloane pentru decorarea alimentelor
şi 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 curăţenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâche (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,
roie pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), razuitori
(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,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, 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, coperţi de protecţie pentru cărţi, cărţi de
colorat.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
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copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, aiteie
decât ienjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetaiice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, aiteie decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din materia! textil, călăreţi pentru

prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobiiă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobiiă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetaiice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetaiici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetaiice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonfiabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
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picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau
protecţii pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din, nituri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, capre de tăiat lemne,
fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier şcolar,
suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru pisici,
ecrane de protecţie pentru şeminee (mobilă),
ecrane de protecţie (mobilă), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, scaune/bănci
(scaune), scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi
de rafturi, cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri
pentru pantofi, nemetalice, cobiliţe (juguri),

vitrine (mobiiă), scaune de duş, bufeturi, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, coarne
de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, doage de lemn, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri din
paie, animale împăiate, păsări împăiate, blaturi
de mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă/chihlimbar.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
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prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, 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 ia 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, închîrierea
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
aie 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 spaţii
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 statelor 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
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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 comerţ 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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, 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 terţi.
───────

(111)179870
22/03/2021
ARAMIS INVEST SRL, STR.
SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 02353

(740)

INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

aramis LOGISTICS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.09;
29.01.11
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, 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 aplicaţii online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităţilor
pentru vize şi documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
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,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
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scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, 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
(am.)) / 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, remorcare,
închirierea de tractoare, 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, 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 închirierea scaunelor cu
rotile, împachetarea bunurilor, niciunul dintre
serviciile menţionateanterior nu se referă şi
nu au legătură cu gestionarea fluxului de trafic
feroviar prin reţele şi tehnologii de comunicare
avansate.
───────

(111)179822
23/03/2021
MECHANISM CONSUMER MEDIA
SRL, STR. PARAUL RECE NR.
2B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 02407

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MECHANISM
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
albume foto și albume pentru colecționari,
calendare, cartonașe de colecție, cursuri tipărite,
ustensile de corectare și ștergere, afișe, postere
din hârtie, reviste cu postere, postere montate,
autocolante pentru bara de protecție a mașinilor,
etichete autocolante, reviste profesionale,
reviste (publicații periodice), sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, materiale pentru filtrare
din hârtie, hârtie și carton, materiale imprimate,
reproduceri grafice.
35. Publicitate în reviste, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, ziare și reviste,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste, ziare
sau benzi desenate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, publicitate online,
publicitate și marketing, furnizare și închiriere de
spațiu publicitar pe internet, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii
de intermediere comercială, vânzare prin licitație
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publică, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, afișe, ghiduri, ziare,
carti, reviste, manuale, pungi din hartie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitari imprimate, publicatii periodice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu 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 vehicule și mijloace de transport, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele, genți, articole de șelărie, piele
și imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu echipamente de
protecție și căști pentru motocicliști, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu accesorii și piese pentru motociclete,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu costume pentru motociclism,
încălțăminte pentru motociclism, mănuși pentru
motocicliști și îmbrăcăminte din piele pentru
motociclișt, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu faruri si dipozitive de
iluminat pentru motociclete, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu genți
pentru motociclete.
41. Publicare de reviste, altele decât cele
publicitare, publicare de reviste electronice,

publicare de cărți și reviste, altele decât cele
publicitare, publicare multimedia a 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, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, editare de cărți și recenzii, editare
de publicații, furnizare de publicații on-line,
furnizare de publicații electronice, publicare
de buletine informative, publicare de broșuri,
furnizarea de buletine informative on-line în
domeniul divertismentului sportiv, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți educative, publicare de documente,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare de manuale, publicare de jurnale,
publicare de fișe informative, publicare de
ghiduri pentru învățământ și instruire, publicare
de ghiduri, hărți de călătorie, registre cu
orașe și liste online, pentru uzul călătorilor,
nedescărcabile, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare multimedia,
servicii jurnalistice, servicii de scriere pentru
bloguri, activități de divertisment, sportive
și culturale, ateliere recreative, cluburi de
fani, organizare de evenimente automobilistice,
organizare de curse automobilistice, antrenări
pentru competiții automobilistice, organizare
de raliuri automobilistice, divertisment de tipul
curselor automobilistice, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse, organizare de ateliere de lucru
profesionale cu privire la repararea motoarelor
automobilistice, organizare de ateliere de lucru
profesionale cu privire la întreținerea motoarelor
automobilistice, organizarea de curse cu
motociclete, organizare de ateliere de lucru
profesionale cu privire la întreținerea motoarelor,
organizare de ateliere de lucru profesionale cu
privire la repararea motoarelor, organizare și
coordonare de evenimente sportive, realizare,
coordonare și organizare de seminarii,
organizare și coordonare de competiții sportive,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, cursuri de conducere auto, cursuri
de conducere preventivă, cursuri avansate
de conducere auto pentru conducătorii de
automobile, furnizare de instruire în conducerea
unui vehicul cu motor, instruire, instruire în
domeniul pilotajului, servicii de formare în
materie de pilotaj, instruire pentru șoferi de
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curse, formare pentru șoferi de curse, producție
audio, video și multimedia și fotografie, închiriere
de echipament și instalații sportive, servicii
educative și de instruire, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură.

(210)
(151)
(732)

M 2021 02423

───────

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02420

(111)179517

24/03/2021
MARINELA TUDOR, STR. CAREI
NR.11, BL. A18B, SC.B, ET.2,
AP.47, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(111)179934
24/03/2021
MAN PROTECTION SRL, STR.
HUNEDOAREI NR41/B, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

man PROTECTION
(531)

HOME RIDE PET TRANSPORT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.08;
03.01.27
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.25
(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Echipamente de protecție și siguranță,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
îmbrăcăminte
de
protecție
antiradiații,
îmbrăcăminte
de
protecție
împotriva
accidentelor,
îmbrăcăminte
de
protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție contra substanțelor chimice,
îmbrăcăminte
de
protecție
împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte de
protecție pentru lucru (pentru protecție împotriva
accidentelor sau lezionării), îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, radiațiilor și focului, accidente,
îmbrăcăminte de protecție la radiații și foc,
îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
radiațiilor și focului, articole de îmbrăcăminte
de protecție și armură pentru corp, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate
pentru sport), articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, articole
de protecție care servesc la acoperirea

824

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

capului pentru prevenirea accidentelor sau
leziunilor, încălțăminte de protecție, incaltaminte
impotriva accidentelor, cizme (încălțăminte de
protecție), încălțăminte industrială de protecție,
incaltaminte de protectie impotriva incendiilor,
încălțăminte de protecție împotriva iradierii,
încălțăminte de protecție (împotriva accidentelor
sau vătămării), încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor și focului, încălțăminte
de protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
radiațiilor și focului, încălțăminte de protecție
împotriva deversărilor de substanțe chimice,
mănuși rezistente la foc, mănuși de protecție
împotriva accidentelor, mănuși de unică folosință
pentru laborator, mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, mănuși de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, mănuși de uz industrial
pentru protecție contra razelor X, mănuși de
plastic de unică folosință pentru laborator,
mănuși de latex de unică folosință pentru
laborator, pantaloni de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, ochelari de
protecție.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de protecție acustică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
servicii online de prelucrare de date, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179457
24/03/2021
DOGANAY GIDA SRL, STR.
DEMNITĂŢII, NR.35, CAMERA
NR.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
012542, ROMANIA
M 2021 02433

Meister PASTACILIK
ÜRÜNLERI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.17;
02.01.11; 29.01.15
(591) Culori revendicate:Roşu, maro,
albastru, negru, alb
(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).

───────
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(111)180048
24/03/2021
KETTIS INVESTMENTS LIMITED,
TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(111)180050
24/03/2021
KETTIS INVESTMENTS LIMITED,
TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(210)
(151)
(732)

M 2021 02436

(210)
(151)
(732)

M 2021 02437

(740)

TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(540)

AUGUSTUS

ASTRUM DEVELOPMENT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 06.01.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.09.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02439
(111)180049
24/03/2021
KETTIS INVESTMENTS LIMITED,
TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE
TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(111)180051
24/03/2021
KETTIS INVESTMENTS LIMITED,
TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(210)
(151)
(732)

M 2021 02440

(740)

TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AUGUSTUS DEVELOPMENT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.
───────

EVEREST DEVELOPMENT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
06.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02447

(111)179702

24/03/2021
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ET. 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

amănuntul şi pentru acasă, servicii oferite
de baruri, servicii de cafenea, snack-bar și
autoservire, servicii oferite de pizzerie, servicii
oferite de gelaterie, prepararea de mâncăruri
şi băuturi pentru consum imediat, servicii de
restaurant, inclusiv cu autoservire.
───────

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCURESTI,
013322, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

M 2021 02448

(111)179703

24/03/2021
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ET. 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCURESTI,
013322, ROMANIA

(540)

GRILL STATION
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 11.01.04;
11.01.09; 01.15.05; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Alimente preparate din carne, carne de porc,
peşte şi din carne de pasăre, fructe şi legume
conservate şi preparate, ouă, brânză, lapte,
preparate din lapte, murături
30. Sandviciuri comestibile, sandviciuri cu
carne, sandviciuri cu carne de porc, sandviciuri
cu pește, sandviciuri cu carne de pui, pâine,
prăjituri, biscuiți, ciocolată, cafea, înlocuitori de
cafea, ceai, muștar, produse de patiserie și
cofetărie, sosuri, condimente, zahăr., dulciuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv cu
autoservire, de alimente şi băuturi.
43. Servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de fast-food la pachet, servire de
mâncăruri şi băuturi în spaţii de vânzare cu

GRILL STATION
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 01.15.05;
11.01.04; 11.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Alimente preparate din carne, carne de porc,
peşte şi din carne de pasăre, fructe şi legume
conservate şi preparate, ouă, brânză, lapte și
preparate din lapte, murături.
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30. Sandviciuri

comestibile, sandviciuri cu
carne, sandviciuri cu carne de porc, sandviciuri
cu pește, sandviciuri cu carne de pui, pâine,
prăjituri, biscuiți, ciocolată, cafea și înlocuitori
de cafea, ceai, muștar, produse de patisserie și
cofetărie, dulciuri, sosuri, condimente, zahăr.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv cu
autoservire, de alimente şi băuturi.
43. Servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de fast food la pachet, servire de
mâncăruri şi băuturi în spaţii de vânzare cu
amănuntul şi pentru acasă, servicii oferite
de baruri, servicii de cafenea, snack-bar și
autoservire, servicii oferite de pizzerie, servicii
oferite de gelaterie, prepararea de mâncăruri
şi băuturi pentru consumul imediat, servicii de
restaurant, inclusiv cu autoservire.

(111)179704
24/03/2021
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ETAJ 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 02458

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02451

(111)179982

24/03/2021
JULIA PODIATRY CLINIC S.R.L.,
STR. LUNGA, NR. 234, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUD. BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

servicii by inmedio
(531)

(540)

JULIA Clinica de Podologie
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 02.09.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de podologie, îngrijirea medicală
a picioarelor, îngrijirea estetică a picioarelor,
servicii pentru îngrijirea picioarelor.
───────

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.04.01;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
jucării, cd-uri, dvd-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.
36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurari, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plată şi primire
de sume de bani în calitate de agenţi, prelucrarea
pentru terți a plăților efectuate cu carduri de debit
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sau credit, facilitarea de tranzacţii financiare
pentru terţi, furnizarea de servicii electronice de
plată mobilă pentru terți, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare referitoare la toate
serviciile menţionate anterior.
41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative sau servicii de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02459

(111)179705

24/03/2021
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ETAJ 4, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

jucării, CD-uri, DVD-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.
36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurări, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plata şi
primirea de sume de bani în calitate de agenţi,
prelucrarea pentru terți a plăților efectuate
cu carduri de debit sau credit, facilitarea de
tranzacţii financiare pentru terţi, furnizarea de
servicii electronice de plată mobilă pentru terți,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare
referitoare la toate serviciile menţionate anterior.
41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative sau servicii de divertisment.
───────

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

servicii by inmedio
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 26.01.01; 26.01.06; 26.04.01
(591) Culori revendicate:galben, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02460

(111)179706

24/03/2021
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ETAJ 4, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA
SIMION & BACIU - CONSILIERE
IN PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., STR. WASHINGTON NR. 45,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011793,
ROMANIA

furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plată şi
primirea de sume de bani în calitate de agenţi,
prelucrarea pentru terți a plăților efectuate
cu carduri de debit sau credit, facilitarea de
tranzacţii financiare pentru terţi, furnizarea de
servicii electronice de plată mobilă pentru terți,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare
referitoare la toate serviciile menţionate anterior.
41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative sau servicii de divertisment.
───────

(540)

servicii by inmedio

(111)179707

(210)
(151)
(732)

M 2021 02462

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCURESTI,
013322, ROMANIA

24/03/2021
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ETAJ 4, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 26.01.01; 26.01.02; 26.04.01
(591) Culori revendicate:galben, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
jucării, CD-uri, DVD-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.
36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurări, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume

servicii by inmedio
(531)
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(591)
(511)

Culori revendicate:verde, galben, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
jucării, CD-uri, DVD-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.
36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurari, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plata şi
primirea de sume de bani în calitate de agenţi,
prelucrarea pentru terți a plăților efectuate
cu carduri de debit sau credit, facilitarea de
tranzacţii financiare pentru terţi, furnizarea de
servicii electronice de plată mobilă pentru terți,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare
referitoare la toate serviciile menţionate anterior.
41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative sau servicii de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180035
25/03/2021
MAY DAY DISTRIBUTION IMPEX
SRL, B-DUL THEODOR PALADDY
NR 50T, BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 02466

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

CRISPY GOODIES
Covrigei din Bucureşti
(531)

Clasificare Viena: 02.03.04; 02.03.23;
08.01.25; 19.01.12; 07.01.24; 25.01.05;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Covrigi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2021 02566

(111)179924

29/03/2021
SC FLANDERS SRL, STR. AL.
MACEDONSKI NR. 6, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, 200383, DOLJ,
ROMANIA

FLANDERS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
27. Materiale de acoperit podelele, cu suprafața
dură.
───────
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(111)179954

(210)
(151)
(732)

M 2021 02598

(740)

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

30/03/2021
SPORT GIFTS SRL, STR.
PAJUREI, NR. 2B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CHOC CHICK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive
de
măsurare,
detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, magneti,
materiale înregistrate, cântare pentru bebeluși,
dispozitive de monitorizare a bebelușilor,
dispozitive video de monitorizare a bebelușilor,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, alarme la aparatele de supraveghere
pentru bebeluși, termometre, căști antifonice,
truse științifice pentru copii sub formă de
aparate de instruire, tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, serii de cărți
descărcabile pentru copii, căști de protecție
pentru copii, ochelari de vedere pentru copii,
truse științifice pentru copii sub formă de aparate
didactice, plase de siguranță, echipamente de
protecție și siguranță, echipamente de siguranță
pentru prevenirea căderii, capace de siguranță
pentru prize, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive electronice
de supraveghere pentru bebeluși, dispozitive de
control al accesului
20. Grilaje nemetalice de protecție pentru
bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), mobilă și mobilier, recipiente și
dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice respectiv: clipsuri din
plastic pentru sigilarea pungilor, dopuri de
plută, capace, nemetalice, pentru containere,
containere pentru ambalare din plastic, dopuri,

nemetalice / cepuri nemetalice, dopuri, nu din
sticlã, metal sau cauciuc, capse pentru sticle
nemetalice, containere plutitoare nemetalice,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor., 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, dispozitive de fixare nemetalice, accesorii
din plastic pentru scări, balustrade pentru cadă,
care nu sunt confecționate din metal, mobilier
de baie, paturi, așternuturi, saltele și perne,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
fitinguri (nemetalice) pentru dulapuri, accesorii
de interior pentru garderobe, fitinguri pentru
dulapuri (nemetalice), articole pentru pătuțuri
(cu excepția lenjeriei de pat), balansoare,
balansoare pentru copii, benzi din plastic pentru
protejarea marginilor mobilierului, scaune înalte
pentru bebeluși, căptușeli pentru sertare, nu
din metal, dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, grilaje din lemn, grilaje de siguranță
extensibile pentru uși nemetalice, grilaje de
siguranță (bariere) extensibile pentru scări,
glisoare nemetalice pentru mobilă, garnituri
nemetalice pentru mobilier, mânere de sertare
(nemetalice), mânere pentru mobilă, din plastic,
cutii pentru jucării, porți de siguranță pentru
uși sau scări, premergătoare pentru bebeluși,
pereți despărțitori, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), coșuri pentru bebeluși
(pătuțuri), huse adaptate pentru ramele de
la pătuțuri de copii, pătuțuri de siguranță,
pătuțuri de voiaj pentru copii, pătuțuri-leagăn
pentru bebeluși, pătuțuri pentru copii, protecții
antilovire pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele
decât lenjeriile de pat, protecții antilovire pentru
pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile de pat,
paturi, perne, perne pentru bebeluși, coșuri
pentru bebeluși, covorașe pentru țarcuri de
bebeluși, leagăne electrice pentru bebeluși,
mobilier pentru bebeluși, mușamale pentru
schimbarea bebelușilor, paturi portabile pentru
bebeluși, perne antirostogolire pentru bebeluși,
perne pentru poziționarea capului la bebeluși,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
de baie pentru bebeluși, scaune de baie
portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de masă pentru
bebeluși, scaune pentru bebeluși, suporturi
pentru schimbarea bebelușilor, țarcuri pentru
bebeluși, bariere de protecție pentru pat,
apărători pentru balamalele de ușă (nemetalice),
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leagăne, leagăne portabile, țarcuri de copii,
scaune de copii, perne de susținere pentru
scăunele de copii, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
închizători de siguranță rezistente la acțiunea
copiilor (nemetalice) pentru sticle, închizători
de siguranță rezistente la acțiunea copiilor
(nemetalice) pentru recipiente, rafturi utilizate ca
piese de mobilier pentru copii.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Salam, carne, carne procesată, carne
afumată, carne și produse din carne.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179751
01/04/2021
GENERAL AGRO COM SERVICE
S.R.L., SAT GRAJDANA, JUD.
BUZĂU, COMUNA TISAU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Tradiţii câmpeneşti
Salam Mic Dejun
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1027514/30.09.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Salam Mic Dejun.

(531)
(591)

M 2021 02696

(740)

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

M 2021 02650

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

(111)180028

(210)
(151)
(732)

09/06/1998
Apple Inc., ONE APPLE PARK
WAY, CALIFORNIA, CUPERTINO,
95014, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

THINK DIFFERENT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Buletine informative, manuale (ghiduri),
broşuri, prospecte, foldere (tipărituri), postere,
hârtie, articole de papetărie, hârtie de scris,
blocnote, decalcomanie, autocolante, pixuri.
38. Servicii de telecomunicaţii, comunicaţii prin
platforme electronice, servicii de schimb de date
electronice, servicii de telecomunicaţii pentru
crearea şi întreţinerea de fişiere şi servicii de
schimb de documente şi informaţii, servicii de
comunicaţii prin intranet, extranet, internet şi alte
mijloace electronice, furnizare de acces la baze
de date şi internet cu ajutorul telecomunicaţiilor,
furnizare de informaţii referitoare la toate
serviciile menţionate anterior, inclusiv astfel
de servicii furnizate prin internet, furnizare de
informaţii cu privire la telecomunicaţii, închiriere
de/aparate de transmitere a mesajelor, închiriere
de modemuri, închiriere de echipamente de
telecomunicaţii, închiriere de telefoane.
───────

Clasificare Viena: 02.03.04; 08.05.01;
08.05.03; 29.01.15; 27.05.17; 27.05.24
Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, maro, roz, crem, verde, negru,
alb
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02697
(111)180029
29/04/2005
Apple Inc., ONE APPLE PARK
WAY, CALIFORNIA, CUPERTINO,
95014, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII
CABINET M. OPROIU, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de educaţie şi formare în domeniul
calculatoarelor, a componentelor hardware
pentru calculatoare, a reţelelor de calculatoare,
a sistemelor de calculatoare şi a programelor
de calculator, organizarea şi conducerea
de conferinţe, expoziţii, workshopuri, cursuri
de formare şi seminarii în scop cultural,
educaţional sau de divertisment, servicii
de divertisment, divertisment în legătură cu
concursuri, competiţii, jocuri tip intrebariraspunsuri şi loterii, servicii de jocuri de noroc şi
pariuri, organizare şi prezentare de concursuri,
competiţii, jocuri tip intrebari-raspunsuri şi loterii,
concursuri electronice, competiţii electronice,
jocuri electronice tip intrebari-raspunsuri şi loterii
electronice furnizate prin intermediul internetului
sau on-line dintr-o bază de date sau reţea de
calculatoare, servicii de publicare electronică,
distribuirea şi partajarea de servicii de software
de calculator furnizate on-line dintr-o bază
de date sau reţea de calculatoare, inclusiv
internet, demonstraţie de programe de calculator
(instruire), furnizarea de informaţii referitoare
la toate serviciile menţionate anterior furnizate
on-line de la o bază de date sau reţea de
calculatoare, inclusiv internet.
───────

SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THINK DIFFERENT
(511)

(111)179701
02/04/2021
ATTILA BIRO, STRADA POPA
LUPU, BL.1, SC.3, ET.1,
AP.42, MUNICIPIUL SIGHETU
MARMAȚIEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA
M 2021 02704

context.ro
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, biblioteci de cercetare dotate cu
lucrări de referință și arhive documentare,
servicii jurnalistice, servicii jurnalistice în
sistem liber-profesionist, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
multimedia, publicare de documente, publicare
de ziare, publicare de jurnale, publicare de
reviste, publicare de texte, altele decât cele
publicitare, publicare de anuare, publicarea
de fotografii, publicare de materiale educative,
publicare de cărți instructive, publicare de
buletine informative, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronică, servicii de publicare
electronică, publicare multimedia de cărți,
publicare multimedia a ziarelor, publicare de fișe
informative, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia a revistelor, publicare și
editare de cărți, publicare de cărți și reviste,
pregătirea de texte pentru publicare, publicare
de materiale educative tipărite, servicii de
publicare de reviste, servicii de publicare online, publicare de reviste pe internet, publicare
multimedia de materiale tipărite, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online, publicarea de
reviste pentru consumatori, servicii de publicare
de text electronic, alta decât publicarea textelor
cu scop publicitar, publicare și editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât cele publicitare, publicare de texte,
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altele decât textele publicitare, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de materiale tipărite în domeniul educativ,
publicare de ziare, periodice, cataloage și
broșuri, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare electronică online de periodice și cărți, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, publicare de reviste
în format electronic pe internet, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
pe internet a unui ziar pentru clienți, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, scriere și publicare
de texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de publicare de divertisment video digital, audio
și multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, 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 materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de texte și
imagini, inclusiv în format electronic, altele decât
cele în scopuri publicitare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase din
ziare, 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 reporteri
de știri, divertisment de natura emisiunilor de
știri televizate, pregătirea programelor de știri
pentru difuzare, seminarii educative în materie
de proceduri de investigare, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179958
02/04/2021
CARAMALAU SANDA, STR.
BRĂILEI, NR. 220, BL.C8, SC.1, ET.
6, AP. 24, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA
M 2021 02708

Reinvent CONSULTING
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1024580/03.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „CONSULTING”.

(531)

Clasificare Viena: 23.01.05; 26.04.06;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07
(591) Culori revendicate:roşu, moro, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță administrativă în materie de
relocalizare a firmelor, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consilierea managementului
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
furnizarea de date referitoare la afaceri,
determinare a costurilor ciclului de viață în
scopuri comerciale, servicii oferite de experți
în domeniul eficienței activității comerciale,
furnizare de asistență (afaceri) în exploatarea
francizelor, furnizare de asistență în afaceri,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de informații de contact comerciale și
de afaceri, pe internet, înregistrarea de
comunicate ferise și de date (lucrări de birou),
intermediere publicitară, întocmire de rapoarte
economice, management de afaceri comerciale,
management în procesele de afaceri, servicii
de administrare a afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
management al riscului afacerilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
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asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în afaceri privind identitatea
corporativă,
asistență
în
materie
de
management pentru promovarea afacerilor,
asistenți pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, căutare de
sponsorizare, publicitate, ținerea evidenței
contabile/contabilitate, întrebări privind afacerile,
auditul afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii de informații competitive, reproducerea
documentelor, audit financiar, servicii de
secretariat.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02713

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece pentru bebeluși, scutece-pantalon
pentru bebeluși, scutece-pantalon pentru
bebelușii care învață să folosească toaleta.
───────

M 2021 02714

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(111)179976

02/04/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI
OHIO, 45202, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(111)179975

(210)
(151)
(732)

02/04/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI
OHIO, 45202, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

Pampers premium care
DERMA COMFORT
ULTRA COMFORT
ULTRA PROTECTION EU
PERFUME 0% ALLERGENS
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1024789,
din data 07.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: DERMA
COMFORT ULTRA COMFORT ULTRA
PROTECTION EU PERFUME 0% ALLERGENS

EU Perfume 0% Allergens*
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1024757 din data 06.09.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: EU Perfume 0% Allergens

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16

(531)
(511)
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5. Scutece pentru bebeluși, scutece-pantalon
pentru bebeluși, scutece-pantalon pentru
bebelușii care învață să folosească toaleta.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02754
(111)180595
05/04/2021
NOVAMET INVEST SRL, SAT
OGLINZI, NR 814, JUDETUL
NEAMT, COMUNA RAUCESTI,
NEAMȚ, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR.51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

wash point 24H Spălătorii
automatizate self service
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:albastru, bleumarin,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini-unelte, maşini de spălat acţionate cu
fise, aparate de curatare de inalta presiune
(mașini), masini si aparate (electrice) de curatat,
instalaţii de spălare de vehicule, pompe (masini),
pompe de aer comprimat, separatoare de apă,
separatoare (mașini), pistoale robotizate pentru
maşini de pulverizare cu lichid comprimat,
pistoale electrice cu pulverizare, pistoale de
pulverizare cu lichid sub presiune, pistoale
cu pulverizare pentru acoperire cu pudră,
automate (distribuitoare automate), maşini de
pulverizat, maşini de distribuire, echipament
pentru maturare, curăţare şi spalare, pistoale de
pulverizat (maşini), supape (piese de masina),
filtre (piese de masini sau motoare), masini
de aspirat de uz industrial, aspiratoare de

praf, aspiratoare umede, exhaustoare, furtunuri
de aspirator, masini de aspirat, pentru uz
industrial, perii (piese pentru masini), perii
actionate electric (piese de masini), incalzitoare
de apa (piese pentru masini), automate
de curăţare, separatoare pentru murdărie,
instalaţii de curăţat cu presiune, instalaţii de
fosfatare, aparate mecanizate pentru curăţarea
recipienţilor, instalaţii pentru deparafinarea de
vehicule, echipamente de curăţare, spălare
şi curăţare, aspiratoare, instalatii de spalat
vehicule, instalaţii (mașini) pentru spălarea
autovehiculelor într-o spălătorie auto fără
contact, maşini de spălat cu înaltă presiune.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, servicii de comerț cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, prin
internet și distribuție de cataloage în domeniul
sistemelor de spălare a vehiculelor, servicii de
consultanţă în afaceri în domeniul operaţiunilor
şi gestionării spălării vehiculelor.
37. Construcție, instalare, întreținere și reparații
de instalații de spălat vehicule, servicii de
asamblare referitoare la instalarea de mașini de
spălat vehicule, sisteme de spălare a vehiculelor,
întreținerea și pregătirea mașinilor de spălat
vehicule, a sistemelor de spălare a vehiculelor,
servicii de spălătorie auto: spălarea, curăţarea,
lustruirea şi întreţinerea autovehiculelor şi
echipamentelor, servicii de curăţare şi spălare
a: fotoliilor, covoraşelor, tapiţeriei, instalare şi
reparaţie de instalaţii electrice şi instalaţii şi
aparate de curăţare, furnizarea de informații
despre curățarea vehiculelor, inchirierea de
maşini şi aparate de curăţare, închiriere de
echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente de curăţat.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02760

(111)180001

05/04/2021
REWE ROMÂNIA SRL, STR.
BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GUSTOPAN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
11.01.17; 08.01.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, alb, maro,
crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie,
toate acestea cu excepția următoarelor produse:
pufuleți și snacksuri cu diverse arome.
───────

(111)179910

(210)
(151)
(732)

M 2021 02821

(740)

CAVESCU ȘI ASOCIATII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

07/04/2021
IT SOLUTION PRO S.R.L.,
ȘOSEAUA BUCUREȘTITÂRGOVIȘTE NR. 33, JUDEȚUL
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

SOLTOY

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Cartușe de cerneală, neumplute, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare,
copiatoare
(electrostatice),
copiatoare
(termice),
adaptoare
pentru
imprimante, cabluri pentru imprimante, cartușe
cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3D scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouseuri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
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radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere mp3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, MP3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate

de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2D, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3D, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea
diapozitivelor,
miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
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leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3d, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare
uhd (ultra înaltă definiție), televizoare cu
DMB(difuziune multimedia digitală), televizoare
cu diode electroluminescente (led), televizoare
cu diode organice emițătoare de lumină
(oled-uri), televizoare cu ecran cu cristale
lichide (lcd), televizoare cu plasmă, televizoare
cu proiecție laser, televizoare cu protocol
de identificare (ip - internet protocol),
televizoare de mașină, televizoare de înaltă
definiție (HDTV), televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
terminale de afișare grafică, video recordere,
unități de afișare video, videoproiectoare,
videocasetofoane, aparate de fotografiat,
aparate de filmat ultrarapide, aparate de centrare
a diapozitivelor, aparate de fotografiat digitale,
aparate de lustruire pentru fotografii, aparate
de mărit (fotografie), aparate de redare a
imaginii, amplificatoare de frecvență audio,
amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, CDuri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru CDuri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,

dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3D, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cdrom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compactdiscuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-romuri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,

841

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compactdiscuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare

de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouseuri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
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telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software înregistrate
sau descărcabile de jocuri electronice pentru
telefoane mobile, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, căști de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă

în combinație cu hainele, software înregistrate
sau descărcabile care permite transmisia de
fotografii către telefoane mobile, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile,
înregistrate, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate de
telecomunicații destinate utilizării cu rețele de
telefoane mobile, tocuri pentru telefoane mobile
din piele sau din imitații de piele, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării
pe telefoanele mobile și celulare, software
de calculator pentru comanda de la distanță
a telefoanelor și posturilor radiotelefonice,
programe informatice și software de calculator
pentru prelucrarea de imagini folosite pe
telefoane mobile, telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate.
20. Premergătoare
pentru
bebeluși,
premergătoare pentru copii, pătuțuri de
siguranță, pătuțuri pentru copii, coșuri pentru
bebeluși (pătuțuri), pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru copii, articole
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
accesorii pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de
pat), protecții antilovire pentru pătuțuri de copii,
altele decât lenjeriile de pat, protecții antilovire
pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, măsuțe.
21. Olițe pentru copii, olițe portabile pentru copii.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși (jucării),
accesorii pentru copt și gătit de jucărie, accesorii
pentru haine de păpuși (jucării), accesorii pentru
păpuși, aeronave de jucărie, animale de jucărie,
animale de jucărie cu motor, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
armură de jucărie, avioane de jucărie, baloane,
baghete magice de jucărie, avioane de jucărie
cu telecomandă, bani de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), bastoane pentru
majorete (jucării), biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă (jucării), covoare de joacă puzzle (jucării),
cozi de zmeu, console de jocuri portabile, cutii de
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scrisori de jucărie, cuburi de construcții care pot fi
îmbinate (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, crose de jucat hochei pentru jocuri de
masă, cutii pentru accesorii de joacă, decorațiuni
pentru căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule
de jucărie, decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune, discuri
zburătoare (jucării), drone (jucării), echipament
de jonglerie, echipament sportiv de jucărie,
echipamente pentru jocuri corintice, elemente
de construcții (jucării), figurine ale eroilor de
acțiune, figurine cu gât flexibil, figurine de acțiune
(jucării), figurine de jucărie, figurine de jucărie
care pot lua diferite forme, flori de jucărie,
fluiere (jucării), găleți (articole de joacă), garaje
de jucărie, goarne de jucărie, jocuri, jucării,
jucării care se suprapun, jucării comercializate
la set, jucării cu baterii, jucării cu apă, jucării cu
cheiță, jucării cu roți, jucarii de desenat, jucării
de bambus, jucării cu telecomandă, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,
jucării de călărit, jucării de exterior, jucării de
lemn, jucării de pluș, jucării de nisip, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din pânză,
jucarii inteligente, jucării din plastic, jucării din
pluș inteligente, jucării din plastic pentru baie,
jucării flexibile, jucării pentru copii, jucării pentru
apă, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
sub formă de imitații de alimente, jucării robot
care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule
(jucării), machete de trenuri (jucării), machete
de structuri (jucării), machete de rachete de
jucărie, machete de motoare pentru automobile,
de jucărie, machete de mașini de jucărie cu radio
comandă, machete în miniatură de mașini (jucării
sau articole de joacă), machete de elicopter
(jucării), locuri de joacă, machete de jucării
sub formă de mașini (jucării), măști de jucărie,
marionete, mașini automate pentru jocuri, mașini
de jucărie cu pedale, mâncare de jucărie, mingi
de joc, mingi pentru jocuri, miniaturi pentru jocuri,
păpuși, mori de vânt de jucărie, moriști de
vânt (jucării), paturi de păpuși (jucării), pești de
jucărie, personaje umane de jucărie, piane de
jucărie, personaje de jucărie fantastice, piese
de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzleuri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi

de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie, echipament de
locuri de joacă pentru copii, corturi de jucărie,
corturi de joacă pentru interior, premergătoare
de jucărie, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, jocuri electronice educative pentru
copii, mașinuțe cu acționare electronică, seturi
de joacă cu mașinuțe de jucărie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu:
cartușe de cerneală, neumplute, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare,
copiatoare
(electrostatice),
copiatoare
(termice),
adaptoare
pentru
imprimante, cabluri pentru imprimante, cartușe
cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
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calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă,
scanere 3D, scannere portabile, aparate de
formare de imagini pentru amprente digitale,
cititoare de coduri optice, cititoare optice,
mouse-uri scaner, scaner de mână, scanere
3D portabile, scanere electronice, scanere
optice, scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,

echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere mp3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, MP3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2D, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3D, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare TV,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj HUD),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
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cu cristale lichide (LCD) pentru sisteme
home cinema, ecrane cu diode emițătoare
de lumină, ecrane de afișare, ecrane de
afișaj cu leduri (LED), ecrane de afișare
cu cristale lichide, ecrane de afișare video
care se poartă în combinație cu hainele,
ecrane LCDde dimensiuni mari, ecrane de
computer, ecrane de proiecție, ecrane de
proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea
diapozitivelor,
miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, proiecție (aparate de -), proiectoare,
proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3D, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu DMB
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oleduri), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), televizoare cu plasmă, televizoare

cu proiecție laser, televizoare cu protocol
de identificare (ip - internet protocol),
televizoare de mașină, televizoare de înaltă
definiție (HDTV), televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
terminale de afișare grafică, video recordere,
unități de afișare video, videoproiectoare,
videocasetofoane, aparate de fotografiat,
aparate de filmat ultrarapide, aparate de centrare
a diapozitivelor, aparate de fotografiat digitale,
aparate de lustruire pentru fotografii, aparate
de mărit (fotografie), aparate de redare a
imaginii, amplificatoare de frecvență audio,
amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, CDuri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru CDuri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
DVD playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3D, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cdrom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,

846

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compactdiscuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-romuri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,

cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compactdiscuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouseuri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
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cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu

tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
și gătit de jucărie, accesorii pentru haine de
păpuși, accesorii pentru păpuși, aeronave de
jucărie, animale de jucărie, animale de jucărie
cu motor, aparate pentru jocuri, arme de jucărie,
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arme ninja de jucărie, armură de jucărie, avioane
de jucărie, baloane, baghete magice de jucărie,
avioane de jucărie cu telecomandă, bani de
jucărie, bastoane luminoase cu leduri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, bowling (jocuri),
bărci de jucărie, bărci de jucărie în miniatură,
camioane de jucărie, capse detonante (jucării),
case de jucărie modulare, case de păpuși,
castele de jucărie, căluți-balansoar (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,
căsuțe de jucărie, căști pentru păpuși, chitare
de jucărie, coarde de sărit, corturi de joacă,
covoare de joacă puzzle (jucării), covoare de
joacă (jucării), cozi de zmeu, console de jocuri
portabile, cutii de scrisori de jucărie, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, crose de
jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii pentru
accesorii de joacă, decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt

de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzleuri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie, echipament de
locuri de joacă pentru copii, corturi de jucărie,
corturi de joacă pentru interior, premergătoare
de jucărie, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, jocuri electronice educative pentru
copii, mașinuțe cu acționare electronică, seturi
de joacă cu mașinuțe de jucărie, premergătoare
pentru bebeluși, premergătoare pentru copii,
pătuțuri de siguranță, pătuțuri pentru copii,
coșuri pentru bebeluși (pătuțuri), pătuțuri-leagăn
pentru bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru
copii, articole pentru pătuțuri (cu excepția
lenjeriei de pat), accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), protecții antilovire
pentru pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile
de pat, protecții antilovire pentru pătuțurileagăn de copii, altele decât lenjeriile de
pat, măsuțe, olițe pentru copii, olițe portabile
pentru copii, marketing promoțional, împărțirea
de eșantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
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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
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
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.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179953
07/04/2021
MARIUS - EUGENIU
GĂLBENUŞĂ, STR MUSETESTI
NR 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 02855

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02834

(111)179531

07/04/2021
GABRIELA RAMONA RUS,
STR. CHILIA VECHE NR. 3, BL.
TD16, SC. 1, AP. 1, SECTOR 6 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

FEDERATIA
FUNERARA ROMANA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii de îmbălsămare, organizare
de întruniri ale familiilor îndoliate pentru
comemorarea morții unei persoane dragi, servicii
funerare conexe incinerării.
───────

ARDLD ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
PENTRU DEZVOLTARE
LOCALĂ DURABILĂ
Clasificare Viena: 27.05.17; 26.01.01;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.08
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1807
PC), galben (Pantone 7549 C), albastru
(Pantone 3005 C), negru (Pantone
Neutral Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare.
41. Educație, divertisment și sport, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei.
45. Servicii de consiliere juridică în materie
de reglementări, cercetări juridice, consultanță
oferită de experți pentru problemele juridice,
furnizare de opinii juridice de specialitate,
furnizarea de informații juridice, servicii de
informare pe probleme legale, servicii de
informații juridice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02865
(111)179495
08/04/2021
FOR DESIGN SRL, STR. ZAMCEI,
NR. 7, JUDETUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(111)179979
08/04/2021
ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA
CASTANILOR NR. 9, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 02880

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FORDESIGN
In conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1025727 din
data 15.09.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: FORDESIGN

DACIA Babic de Buzău
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1027628
din data de 30.09.2021 , solicitantul
nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii:Babic de Buzău

(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:portocaliu (RAL
2000), negru (RAL 9005)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
───────

(531)

Clasificare Viena: 19.09.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, cârnaţi, carne şi produse din carne,
preparate din carne, alimente din carne, carne de
porc, babic, pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.
35. Publicitate şi marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online şi offline cu produsele din clasa 29: carne,
cârnaţi, carne şi produse din carne, preparate din
carne, alimente din carne, carne de porc, babic,
pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02881
(111)179978
08/04/2021
ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA
CASTANILOR NR. 9, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(111)179977
08/04/2021
ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA
CASTANILOR NR. 9, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 02882

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DACIA Cârnați de pitușcă

DACIA Pitușcă de Buzău

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1024719/06.09.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Cârnați de pitușcă”.

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1027629 din data
30.09.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Pitușcă de Buzău

(531)

Clasificare Viena: 19.09.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, cârnaţi, carne şi produse din carne,
preparate din carne, alimente din carne, carne de
porc, babic, pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.
35. Publicitate şi marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online şi offline cu produsele din clasa 29: carne,
cârnaţi, carne şi produse din carne, preparate din
carne, alimente din carne, carne de porc, babic,
pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.

(531)

Clasificare Viena: 19.09.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, cârnaţi, carne şi produse din carne,
preparate din carne, alimente din carne, carne de
porc, babic, pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.
35. Publicitate şi marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online şi offline cu produsele din clasa 29: carne,
cârnaţi, carne şi produse din carne, preparate din
carne, alimente din carne, carne de porc, babic,
pituşcă, carne proaspătă, mezeluri.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02892
(111)180009
08/04/2021
MASTERANGE ROMANIA
SRL, SOS. NORDULUI, NR.
24-26, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR 11 IUNIE,
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179903
09/04/2021
ROMAFLORIMEX SRL, STR. A.
BACALBAȘA NR. 16, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
M 2021 02929

(540)

British Education &
Sports Tiriac Preschool
(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 marketing, publicitate şi promovare.
41. Educație sportivă, servicii educative, de
divertisment și sportive, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), educație
și instruire, tabere de vară (divertisment și
educație).
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).
───────

Rmf romaflorimex srl
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora, minereuri,
materiale metalice pentru structuri și construcții,
construcţii metalice transportabile, cabluri şi fire
neelectrice din metal comun, fierărie, articole
mici din armătură metalică, containere din metal
pentru depozitare sau transport, seifuri.
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 artişi, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02940

(111)179889

09/04/2021
JAPAN TOBACCO INC., 1-1,
TORANOMON 4-CHOME MINATOKU, TOKYO, JAPONIA

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON SELECTION
(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, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02953

(111)179917

16/04/2021
STARFIER, STR. VIITORULUI,
NR. 50, SAT SFÂNTU ILIE, JUD.
SUCEAVA, COMUNA ȘCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA 37E, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MIA RINA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Cadre de paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole de organizare de dulap (piese de

mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei
de pat), banchete cu rafturi, bancuri (mese)
de lucru industriale, bancuri de lucru, bare
(nemetalice) pentru rafturile etajerei, bare pentru
rafturi (mobilier), baze pentru mese, scaune
înalte pentru bebeluși, benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
divane cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitarea articolelor, dulapuri pentru
discuri (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru haine, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), dulapuri
pentru separarea camerei, dulapuri pentru
stocarea materialelor, dulapuri pentru toaletă,
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dulapuri pentru unelte din metal, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi
în birouri, ecrane de prezentare (mobilier),
elemente de expunere portabile pentru vânzări
(mobilier), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, mese, mese adaptate
pentru a fi folosite de persoanele cu dificultăți
de mobilitate, mese consolă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mânere
de sertare (nemetalice), mânere nemetalice
pentru mobilier, mânere rotunde pentru sertare
(nemetalice), măsuțe, măsuțe auxiliare, măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris,
măsuțe portabile de pus în poală, mese
(mobilier), mese de conferință, mese de
expunere, mese de lucru, mese de lucru pentru
proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari, mese
de proiectare, mese de scris pentru birouri, mese
de toaletă, mese de toaletă (mobilier), mese
laterale, mese pentru birouri, mese pentru case
de marcat, mese pentru computer, mese pentru
săli de mese, mese pliante, mobile care se
pot transforma în pat, mobile de birou, mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
mobilier baie, mobilier casnic confecționat din
lemn, mobilier combinat, mobilier cu rafturi
pentru perete, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, mobilier de bucătărie, mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, mobilier
de exterior, mobilă cu pat încorporat, mobilă

curbată, mobilă de toaletă incluzând lavoare,
mobilier de interior, mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
integrat, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mobilier în miniatură confecționat
din lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru arhivare, mobilier
pentru cameră de zi, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
pentru computer, mobilier pentru copii, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru
zonă de relaxare, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil
pentru șezut, mobilier realizat din șipci,
mobilier transformabil, mobilier școlar, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
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(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante,
rafturi sub formă de cutii, rafturi prefabricate
(mobilier), rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, rezemătoare ajustabile pentru
a sta în pat în poziție șezând, set pentru
saloane (mobilier), scaune, scaune adaptate
pentru bebeluși, scaune adaptate pentru a
fi folosite de persoanele cu dificultăți de
mobilitate, scaune ca mobilier de birou, scaune
cu ax, scaune cu bază, scaune cu roți
pivotante, scaune cu spătar rabatabil, scaune
de baie pentru bebeluși, scaune de baie
portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de

calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru, suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: cadre de paturi, cadre
pentru saltele, paturi, paturi ajustabile, paturi
care includ și divane, paturi de tip beanbag,
paturi din lemn, paturi divan, paturi pentru copii,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile
pentru bebeluși, paturi supraetajate, rame pentru
baldachine de paturi, somiere pentru paturi,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, accesorii pentru
baie sub formă de mobilier, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), articole pentru
organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), banchete cu rafturi,
bancuri (mese) de lucru industriale, bancuri
de lucru, bare (nemetalice) pentru rafturile
etajerei, bare pentru rafturi (mobilier), baze
pentru mese, bebeluși (scaune înalte pentru
-), benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier, benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier
la comandă, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), biblioteci (etajere pentru
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-), biblioteci (polițe pentru -), birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
divane cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitarea articolelor, dulapuri pentru
discuri (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru haine, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), dulapuri
pentru separarea camerei, dulapuri pentru
stocarea materialelor, dulapuri pentru toaletă,
dulapuri pentru unelte din metal, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi
în birouri, ecrane de prezentare (mobilier),
elemente de expunere portabile pentru vânzări
(mobilier), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de

tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, mese, mese adaptate
pentru a fi folosite de persoanele cu dificultăți
de mobilitate, mese consolă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mânere
de sertare (nemetalice), mânere nemetalice
pentru mobilier, mânere rotunde pentru sertare
(nemetalice), măsuțe, măsuțe auxiliare, măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris,
măsuțe portabile de pus în poală, mese
(mobilier), mese de conferință, mese de
expunere, mese de lucru, mese de lucru pentru
proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari, mese
de proiectare, mese de scris pentru birouri, mese
de toaletă, mese de toaletă (mobilier), mese
laterale, mese pentru birouri, mese pentru case
de marcat, mese pentru computer, mese pentru
săli de mese, mese pliante, mobile care se
pot transforma în pat, mobile de birou, mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
mobilier baie, mobilier casnic confecționat din
lemn, mobilier combinat, mobilier cu rafturi
pentru perete, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, mobilier de bucătărie, mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, mobilier
de exterior, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă de toaletă incluzând lavoare,
mobilier de interior, mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
integrat, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mobilier în miniatură confecționat
din lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru arhivare, mobilier
pentru cameră de zi, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
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pentru computer, mobilier pentru copii, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru
zonă de relaxare, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil
pentru șezut, mobilier realizat din șipci,
mobilier transformabil, mobilier școlar, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante,

rafturi sub formă de cutii, rafturi prefabricate
(mobilier), rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, rezemătoare ajustabile pentru a
sta în pat în poziție șezând, saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru, suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele

858

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși
glisante pentru șifonier, uși pentru garderobă,
uși pentru mobilier, uși prefabricate din lemn
pentru mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese
de mobilier, marketing promoțional, împărțirea
de eșantioane 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
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
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.
42. Amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
consultanță
privind
alegerea
perdelelor
(decorațiuni interioare), consultanță profesională
privind amenajarea de interior, consultanță
profesională privind designul de bucătării la
comandă, consultanță profesională în materie
de design industrial, consultanță tehnică
în materie de proiectare, consultanță în
decorațiuni interioare, decorațiuni interioare,
desen industrial asistat de calculator, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
artistic comercial, design artistic industrial,
design de centre comerciale, design de
decorațiuni interioare pentru magazine, design
de mobilier, design de mobilier de birou,
design grafic, design grafic asistat de calculator,

design grafic și industrial, design industrial,
design interior pentru magazine, design
pentru magazine, design pentru restaurante,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, furnizarea unui site cu informații în
domeniul decorațiunilor interioare, planificare în
domeniul designului, planificare și proiectare
de bucătării, proiectare (amenajare) de baruri,
proiectare asistată de calculator pentru grafică
video, proiectare asistată de calculator pentru
operațiuni de producție, întocmire de rapoarte
despre design industrial, întocmite de rapoarte
referitoare la proiectare, proiectare de bucătării,
proiectare de băi, proiectare de covoare și
mochete, proiectare de echipamente de birotică,
proiectare de hoteluri, proiectare de produs,
proiectare de spații de birou, proiectare de
standuri de expoziție, proiectare de sticlă
și de produse din sticlă, proiectare (design)
de bucătării, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de magazine, proiectare
(design) de puburi, proiectare (design) de
restaurante, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectarea amplasării mobilierului de
birou, proiectarea de perdele, servicii de
consultanță pentru amenajarea magazinelor,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de design comercial, servicii
de design de dulapuri, servicii de design de
materiale textile pentru mobilier, servicii de
design interior pentru buticuri, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de design interior și exterior, servicii de design
interior și servicii conexe de informare și
consiliere, servicii de design pentru restaurante,
servicii de proiectare de băi, servicii de
proiectare grafică, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de proiectare și desen
tehnic asistate de calculator, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii pentru
proiectare (design) de cluburi, servicii pentru
proiectare (design) de hoteluri, servicii pentru
proiectare (design) de puburi, servicii pentru
proiectare (design) de unități de restaurație,
servicii tehnologice privind designul, stilizare
(design industrial).
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02983

(111)179888

12/04/2021
DANIEL CONSTANTIN LEFTER,
CALEA VICTORIEI NR. 142-148,
SC. B, ET. 5, AP. 43, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

Domaine Du Cesari
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
închiriere de corturi.

M 2021 03037

(111)179772

13/04/2021
ARTPRESS SRL, STR. P.
CERMENA NR.1, PARTER,
JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

LABIRINT AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU NR.28,
JUDETUL ARAD, ARAD, 310151,
ARAD, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03008

(111)179459

13/04/2021
MIOARA POPA, STRADA
IRUSULUI 5, JUDEȚUL ILFOV, SAT
DOMNESTI, COMUNA DOMNESTI,
ILFOV, ROMANIA

ARTPRESS EDITURĂ
ȘI TIPOGRAFIE

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL ILFOV,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(531)
(591)
(511)

(540)

Rochite Ocazii Fetite
Made with Love
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1025579/14.09.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Rochite Ocazii Fetite ".

(531)

Clasificare Viena: 09.03.05; 25.01.25;
27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
Culori revendicate:albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse papetărie și de imprimerie,
pliante, broşuri, felicitări, publicaţii, ziare,
reviste, cărţi, articole pentru legătorie, materiale
didactice, educative de instruire şi învăţământ,
tipărituri grafice, reproduceri și reprezentări
grafice, coperti și benzi desenate, arta grafică,
cărti de colorat pentru copii, fotografii, gravuri
fotografice, materiale şi mijloace de decorare şi
artă, materiale pentru sacoşe, cutii şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare din
hârtie şi carton sau plastic, caractere tipografice,
forme de tipar, clișee., materiale didactice,
educative, de instruire şi de învăţământ, tipărituri
grafice, reproduceri și reprezentări grafice,
coperti și benzi desenate, arta grafică, cărti
de colorat pentru copii, fotografii, materiale şi
mijloace de decorare şi artă grafică.
35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate on-line într-
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o rețea informatizată şi prin site-urilor web
specializate, realizare de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audio-vizuale
în scopuri promoţionale, de marketing şi
publicitare, organizarea unor expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale şi publicitare, consultanţă
pentru afaceri şi management, studiu de piaţă,
sondaje de opinii, activităţi de secretariat şi
lucrări de birou, servicii redacţionale şi de
editare.
40. Servicii oferite de tipografie, servicii de
tipărire și serviciile conexe respectiv: tipărire
(litografică, offset), legătorie, legare, lipire
şi încleiere, finisare, imprimare (modele,
fotografică, serigrafică, 3D), servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
fotogravură, tăiere, laminare, caserare, capsare,
găurire şi lipire de etichete.
41. Servicii de editare altele decât cele
de publicitate, servicii de publicare inclusiv
publicare on-line, servicii de traducere,
înregistrări audio, filme, video şi televiziune,
microfilmare, servicii de editare şi înregistrare
muzicale, producţia şi editarea de casete audio,
video, inregistrare de imagini, producţia de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video, producţia de filme pe dvd şi cd-rom,
producţia de filme video, fotomontaj, închirieri
de înregistrări audiovizuale, furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitor la fotografii
şi imagini, servicii de imprimare de fotografii,
de diapozitive fotografice, imagini fotografice
pe suporturi digitale, servicii de transfer de
imprimări fotografice pe casete video, servicii
de incapsulare, foliere a fotografiilor, servicii
educative în arta fotografică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179969
15/04/2021
RIVERO VLAD LEONARDO
RENE, URB. EL BOSQUE AV.
CUATRICENTENARIA CALLE DE
SERVICIO 113-71 CASA NR. 12
CONJUNTO RES LAS ESPIGAS,
VALENCIA EDO. CARABOBO,
VENEZUELA
M 2021 03083

TEODORU IP SRL, BD. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC.1,
ET.1, AP.1, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

La Rivera
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:verde deschis, maro
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, carne de pasăre și carne
de vânat, extracte din carne, conserve,
fructe, legume și leguminoase uscate, fierte şi
congelate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
pentru uz alimentar.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03117

(111)179742

15/04/2021
SC ADQUEST SRL,
STR.PORTULUI,NR.23, NAVROM
RIVER,CAMERA 307, JUDEŢ
GALAŢI, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR.PORTULUI, NR.23, NAVROM
RIVER, CAMERA 302, JUDEŢ
GALAŢI,GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

prelucrare date, dezvoltarea de informaţii în baze
de date computerizate, dezvoltarea afacerilor
comerciale printr-un magazin online.
42. Servicii stiintifice si tehnologice precum
si servicii de cercetare si creatie referitoare
la acestea, servicii de design si conceptie
grafica,design de ambalaj, design de produs,
design ambiental, servicii de web design
privind identitate vizuala,materiale publicitare,
semnatura vizuala, logo-uri, simboluri, slogane,
culori, fonturi, atitudine vizuala, ton, materiale
identitare, carti de vizita, plicuri, foi cu
antet, reviste, brosuri, pliante, alte forme de
comunicare auditiva sau vizuala, strategie
de brand, reprezentare grafica, constructie si
intretinere site-uri web, optimizare site-uri web,
dezvoltarea tehnica a magazinelor online, creare
şi dezvoltare web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

adquest simply creative
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.11
(591) Culori revendicate:mov, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, servicii de relatii cu publicul,
prezentari de produse si servicii de afisare
a produselor, servicii de afisare a produselor,
servicii de fidelizare, motivare si recompensare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing si materiale promotionale, servicii
de asistenta si consultanta pentru publicitate,
marketing si promovare, servicii de comerţ
si servicii de informare a consumatorilor,
pregatirea si distribuirea reclamelor, promovarea
vanzarii de bunuri si servicii pentru terti prin
distribuiri de materiale tiparite si organizarea
de concursuri promotionale, servicii publicitare
privind vanzarea de bunuri mobile, dezvoltare si
organizare de campanii promotionale, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare de
materiale publicitare online, servicii online de

(511)

M 2021 03160

(111)179885

16/04/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67 INTRAREA
D PAVILION T, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011465, ROMANIA

LIKE FM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi promovare radio, producţie de
publicitate radio, oferite inclusiv prin internet şi
prin orice reţele de de comunicaţii electronice,
servicii de promovare de divertisment, filme,
programe prin materiale de promovare,
servicii de promovare prin trailere pentru
divertisment, sport, concerte, ştiri privind
celebrităţi şi divertisment, servicii de promovare
privind educaţie, jocuri, activităţi, concursuri,
evenimente, organizare şi desfăşurare de
expoziţii şi competiţii cu scop publicitar.
38. Servicii de radio prin radiodifuzare, prin orice
mijloace, inclusiv internet, si in orice modalitati,
servicii de comunicatii si transmisie, respectiv
transmisie de voce, audio, sunet, video, imagini,
grafica, mesaje si date prin reletele de
telecomunicatii, retele de telecomunicatii fara
fir, internet, retele de servicii de informatii
si retele de date, servicii de transmisie,
respectiv servicii de transmisie prin cablu,
servicii de transmisie prin satelit, transmisie
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electronica de continut de date, grafica, sunet
si video, transmisie si streaming de programe,
continut audio si vizual, si continut media de
divertisment prin retele de calculatoare globale
si prin retele de comunicatii fara fir, servicii
media mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive inclusiv spectatori pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii on demand si
servicii de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de radio, stiri, continut
editorial.
41. Creatie, productie si distributie de programe
de radio, prin orice mijloace, creatie, productie si
distributie de inregistrari sonore si vizuale, prin
orice mijloace, furnizare de programe de radio,
servicii de entertainment (divertisment), servicii
de creaţie, productie, furnizare si distributie
de programe multimedia, servicii de informare
privind divertismentul, creatie, productie,
furnizare si distributie jocuri interactive, servicii
de creaţie, productie si comunicare de
divertisment, stiri si servicii educationale printro retea globala de comunicare de natura
unor pagini de internet afisand o varietate de
informatie de divertisment de interes general cu
privire la divertisment, aducatie, antrenamente,
sport, sanatate, cultura, inclusiv filme, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, furnizarea de informaţii cu privire
la divertisment, filme, documentare, radio,
materiale de promovare, trailere, sport, concerte,
competitii, celebritati, stiri de divertisment,
programe, educatie, jocuri, cultura, timp liber,
activitati, sanatate, concursuri si evenimente,
organizare, productie si prezentare de showuri,
competitii, spectacole de jocuri, concerte,
expozitii, evenimente, concursuri, evenimente
de scena, reprezentatii teatrale, reprezentatii live
cu scop educativ, cultural sau de divertisment,
furnizare de informatii si servicii de consultanta
privind oricare din cele anterior mentionate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179875
16/04/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67 INTRAREA
D PAVILION T, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011465, ROMANIA
M 2021 03165

Like fm
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:galben (HEX
#ffe20a,HEX #ffe606), verde (HEX
#34c898, HEX #1f2d2d)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi promovare radio, producţie de
publicitate radio, oferite inclusiv prin internet şi
prin orice reţele de de comunicaţii electronice,
servicii de promovare de divertisment, filme,
programe prin materiale de promovare,
servicii de promovare prin trailere pentru
divertisment, sport, concerte, ştiri privind
celebrităţi şi divertisment, servicii de promovare
privind educaţie, jocuri, activităţi, concursuri,
evenimente, organizare şi desfăşurare de
expoziţii şi competiţii cu scop publicitar.
38. Servicii de radio prin radiodifuzare, prin orice
mijloace, inclusiv internet, si in orice modalitati,
servicii de comunicatii si transmisie, respectiv
transmisie de voce, audio, sunet, video, imagini,
grafica, mesaje si date prin reletele de
telecomunicatii, retele de telecomunicatii fara
fir, internet, retele de servicii de informatii
si retele de date, servicii de transmisie,
respectiv servicii de transmisie prin cablu,
servicii de transmisie prin satelit, transmisie
electronica de continut de date, grafica, sunet
si video, transmisie si streaming de programe,
continut audio si vizual, si continut media de
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divertisment prin retele de calculatoare globale
si prin retele de comunicatii fara fir, servicii
media mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive inclusiv spectatori pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii on demand si
servicii de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de radio, stiri, continut
editorial
41. Servicii de creatie, productie si distributie
de programe de radio, prin orice mijloace
servicii de creatie, productie si distributie de
inregistrari sonore si vizuale, prin orice mijloace
furnizare de programe de radio servicii de
entertainment (divertisment) creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia
servicii de informare privind divertismentul
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive creatie, productie si comunicare de
divertisment, stiri si servicii educationale printro retea globala de comunicare de natura
unor pagini de internet afisand o varietate de
informatie de divertisment de interes general cu
privire la divertisment, aducatie, antrenamente,
sport, sanatate, cultura, inclusiv filme, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts
si webcasts furnizarea de informatii cu privire
la divertisment, filme, documentare, radio,
materiale de promovare, trailere, sport, concerte,
competitii, celebritati, stiri de divertisment,
programe, educatie, jocuri, cultura, timp liber,
activitati, sanatate, concursuri si evenimente
organizare, productie si prezentare de showuri,
competitii, spectacole de jocuri, concerte,
expozitii, evenimente, concursuri, evenimente
de scena, reprezentatii teatrale, reprezentatii
live, în scop cultural, educaţional sau de
divertisment furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179874
16/04/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67 INTRAREA
D PAVILION T, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011465, ROMANIA
M 2021 03166

Like fm 88.0 BUCURESTI
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12
Culori revendicate:galben (HEX
#ffe20a,HEX #ffe606), verde (HEX
#34c898, HEX #1f2d2d)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi promovare radio, producţie de
publicitate radio, oferite inclusiv prin internet şi
prin orice reţele de de comunicaţii electronice,
servicii de promovare de divertisment, filme,
programe prin materiale de promovare,
servicii de promovare prin trailere pentru
divertisment, sport, concerte, ştiri privind
celebrităţi şi divertisment, servicii de promovare
privind educaţie, jocuri, activităţi, concursuri,
evenimente, organizare şi desfăşurare de
expoziţii şi competiţii cu scop publicitar.
38. Servicii de radio prin radiodifuzare, prin orice
mijloace, inclusiv internet, si in orice modalitati,
servicii de comunicatii si transmisie, respectiv
transmisie de voce, audio, sunet, video, imagini,
grafica, mesaje si date prin reletele de
telecomunicatii, retele de telecomunicatii fara
fir, internet, retele de servicii de informatii
si retele de date, servicii de transmisie,
respectiv servicii de transmisie prin cablu,
servicii de transmisie prin satelit, transmisie
electronica de continut de date, grafica, sunet
si video, transmisie si streaming de programe,
continut audio si vizual, si continut media de
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divertisment prin retele de calculatoare globale
si prin retele de comunicatii fara fir, servicii
media mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive inclusiv spectatori pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii on demand si
servicii de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de radio, stiri, continut
editorial
41. Servicii de creatie, productie si distributie
de programe de radio, prin orice mijloace,
servicii de creatie, productie si distributie de
inregistrari sonore si vizuale, prin orice mijloace,
furnizare de programe de radio, servicii de
entertainment (divertisment), creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive, creatie, productie si comunicare
de divertisment, stiri si servicii educationale
printr-o retea globala de comunicare de natura
unor pagini de internet afisand o varietate de
informatie de divertisment de interes general cu
privire la divertisment, aducatie, antrenamente,
sport, sanatate, cultura, inclusiv filme, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, furnizarea de informatii cu privire
la divertisment, filme, documentare, radio,
materiale de promovare, trailere, sport, concerte,
competitii, celebritati, stiri de divertisment,
programe, educatie, jocuri, cultura, timp liber,
activitati, sanatate, concursuri si evenimente,
organizare, productie si prezentare de showuri,
competitii, spectacole de jocuri, concerte,
expozitii, evenimente, concursuri, evenimente
de scena, reprezentatii teatrale, reprezentatii
live, în scop cultural, educaţional sau de
divertisment, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179864
16/04/2021
MARCEL-NELU MARIAN, ALE.
PLOPILOR NR. 4, BL. 2A1, SC. 1,
ET. 4, AP. 30, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA
M 2021 03168

MARIAN
ADVENTURES N E S W
(531)

Clasificare Viena: 27.05.05; 09.09.10;
06.06.03
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de publicitate si de
marketing furnizate prin bloguri
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului la blog-uri, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, continut creat de utilizatori,
continut audio si de informatii, furnizare de spatii
de chat online pentru transmiterea de mesaje,
comentarii si continut multimedia intre utilizatori,
furnizarea de forumuri online, furnizare de
forumuri online pentru transmiterea de mesaje
intre utilizatorii de calculatoare
39. Servicii de turism, furnizarea de informatii
despre calatorii, consultanta in legatura cu
calatoriile, furnizare de informatii pe internet
despre calatorii
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41. Servicii de scriere pentru bloguri altele decât
cele publicitare, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.
42. Gazduire de continut digital, si anume jurnale
si bloguri online, proiectare si actualizare de
pagini principale si de site-uri web, proiectare si
realizare de pagini principale si de site-uri web,
creare de site-uri pe internet
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03193

(111)180425

19/04/2021
FUNDAȚIA PENTRU EDUCAȚIE
DAN VOICULESCU, B-DUL
FICUSULUI NR. 44A, ET. 4,
CORP A, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03208

(111)179480

19/04/2021
MIHAIL VICTOR PADURARU,
BDUL. ELISABETA NR. 13, ET.
3, AP. 16, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, 900733,
CONSTANȚA, ROMANIA

MyWay-build your future
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03202

(111)179805

19/04/2021
ZAPCA OANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, STR. NARCISELOR
NR. 5, JUDEŢ ILFOV, BALOTESTI,
077015, ILFOV, ROMANIA

R iREQUEST
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii it, cercetare genetică, consultanță
tehnologică, dezvoltare de vehicule, dezvoltare
de produse noi pentru terţi, cercetare privind
securitatea, cercetare și dezvoltare de produse
noi pentru terți, cercetare și analiză științifică,
consultanță în domeniul tehnologiilor referitoare
la calculatoare, consultanță în domeniul
tehnologiei telecomunicațiilor, închiriere de
echipamente științifice și tehnologice.
───────

Micile Miracole
866

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03263

(111)179749

21/04/2021
MORAD IBRAHIM, SAT. EPURENI
STR. VISINULUI NR. 2, JUD.
VASLUI, COMUNA DUDAEPURENI, VASLUI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Vinars de Huși Dimitrie
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi distilate, băuturi spirtoase distilate
coreene (soju), băuturi spirtoase distilate din
orez (awamori), băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri
din plante, lichior de coacăze negre, lichior
de ouă, alcoolic, lichior de ginseng roșu,
lichioruri care conțin cremă, extracte de lichioruri
spirtoase, digestive (lichioruri și spirtoase),
coniac, vodka, tequila, gin, lichioruri pe bază
de cafea, băuturi aperitive pe bază de lichior,
lichior japonez conținând extracte de plante,
lichior japonez aromatizat cu extracte de prune
japoneze, aperitive pe bază de lichior din
alcool distilat, lichior japonez aromatizat cu
extracte din ace de pin, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice care conțin fructe, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, extracte alcoolice,
esențe alcoolice, cachaça (băutură alcoolică
distilată obținută din trestia de zahăr), baijiu
(băutură chinezească din alcool distilat), rom,
whisky, amestec de whisky, whisky din malț,
băutură spirtoasă de ginseng, toate acestea din
arearul Podgoriei Husi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
distilate, băuturi spirtoase distilate coreene
(soju), băuturi spirtoase distilate din orez
(awamori), băuturi alcoolice distilate pe bază
de cereale, lichioruri, lichioruri cremă, bitter
(lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care

conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească
din alcool distilat), rom, whisky, amestec de
whisky, whisky din malț, băutură spirtoasă
de ginseng, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase distilate
coreene (soju), băuturi spirtoase distilate din
orez (awamori), băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească
din alcool distilat), rom, whisky, amestec de
whisky, whisky din malț, băutură spirtoasă de
ginseng, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase
distilate coreene (soju), băuturi spirtoase distilate
din orez (awamori), băuturi alcoolice distilate
pe bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
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aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace de
pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice
pre-amestecate, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv, bitter,
extracte alcoolice, esențe alcoolice, cachaça
(băutură alcoolică distilată obținută din trestia de
zahăr), baijiu (băutură chinezească din alcool
distilat), rom, whisky, amestec de whisky, whisky
din malț, băutură spirtoasă de ginseng, servicii
de aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), băuturi distilate,
băuturi spirtoase distilate coreene (soju), băuturi
spirtoase distilate din orez (awamori), băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, lichioruri,
lichioruri cremă, bitter (lichioruri), lichior de
anason, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de ouă, alcoolic, lichior de ginseng
roșu, lichioruri care conțin cremă, extracte
de lichioruri spirtoase, digestive (lichioruri și
spirtoase), coniac, vodka, tequila, gin, lichioruri
pe bază de cafea, băuturi aperitive pe bază
de lichior, lichior japonez conținând extracte de
plante, lichior japonez aromatizat cu extracte
de prune japoneze, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, lichior japonez aromatizat
cu extracte din ace de pin, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice care conțin fructe, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, extracte alcoolice,
esențe alcoolice, cachaça (băutură alcoolică
distilată obținută din trestia de zahăr), baijiu
(băutură chinezească din alcool distilat), rom,
whisky, amestec de whisky, whisky din malț,
băutură spirtoasă de ginseng, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase distilate
coreene (soju), băuturi spirtoase distilate din
orez (awamori), băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez

aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească din
alcool distilat), rom, whisky, amestec de whisky,
whisky din malț, băutură spirtoasă de ginseng,
servicii de publicitate referitoare la băuturi
alcoolice (cu excepția berii), băuturi distilate,
băuturi spirtoase distilate coreene (soju), băuturi
spirtoase distilate din orez (awamori), băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, lichioruri,
lichioruri cremă, bitter (lichioruri), lichior de
anason, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de ouă, alcoolic, lichior de ginseng
roșu, lichioruri care conțin cremă, extracte
de lichioruri spirtoase, digestive (lichioruri și
spirtoase), coniac, vodka, tequila, gin, lichioruri
pe bază de cafea, băuturi aperitive pe bază
de lichior, lichior japonez conținând extracte de
plante, lichior japonez aromatizat cu extracte
de prune japoneze, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, lichior japonez aromatizat
cu extracte din ace de pin, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice care conțin fructe, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, extracte alcoolice,
esențe alcoolice, cachaça (băutură alcoolică
distilată obținută din trestia de zahăr), baijiu
(băutură chinezească din alcool distilat), rom,
whisky, amestec de whisky, whisky din malț,
băutură spirtoasă de ginseng, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
și ridicata referitoare la băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase
distilate coreene (soju), băuturi spirtoase distilate
din orez (awamori), băuturi alcoolice distilate
pe bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
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pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească
din alcool distilat), rom, whisky, amestec de
whisky, whisky din malț, băutură spirtoasă de
ginseng, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog, servicii de publicitate, marketing și
promovare in legatura cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase
distilate coreene (soju), băuturi spirtoase distilate
din orez (awamori), băuturi alcoolice distilate
pe bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească din
alcool distilat), rom, whisky, amestec de whisky,
whisky din malț, băutură spirtoasă de ginseng,
gestiunea afacerilor comerciale, asistență în
afaceri, management și servicii administrative
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase distilate
coreene (soju), băuturi spirtoase distilate din
orez (awamori), băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace de
pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice
pre-amestecate, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice care

conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv, bitter,
extracte alcoolice, esențe alcoolice, cachaça
(băutură alcoolică distilată obținută din trestia de
zahăr), baijiu (băutură chinezească din alcool
distilat), rom, whisky, amestec de whisky, whisky
din malț, băutură spirtoasă de ginseng, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la băuturi alcoolice (cu excepția
berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase distilate
coreene (soju), băuturi spirtoase distilate din
orez (awamori), băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească
din alcool distilat), rom, whisky, amestec de
whisky, whisky din malț, băutură spirtoasă de
ginseng, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (exceptând
transportul lor), pentru a permite 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,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03381
(111)179758
24/04/2021
DIMULESCOO MEDIA S.R.L., STR.
PRINCIPALĂ NR. 11, JUDEȚUL
GIURGIU, ROATA DE JOS,
087195, GIURGIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179760
24/04/2021
SERVOTECH INOVATION S.R.L.,
STRADA MADACH IMRE NR.
1-5, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410021, BIHOR, ROMANIA
M 2021 03382

COINZIX
Dealul Astronomic
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.13; 01.01.05; 26.01.03
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și sport.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#21CF9A), negru (HEX #151615), alb
(HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru guverne, acordare de fonduri
pentru instituții de cercetare, acordare de
fonduri pentru dezvoltare de noi tehnologii,
acordare de fonduri pentru entități comerciale,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru inventatori, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, acordare de
fonduri pentru universități, acordare de rente,
acordarea finanțării, activități bancare financiare,
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administrare de active pentru alte persoane,
administrare de active și portofolii, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, administrare de depozite acceptate,
administrare de fideicomisuri, administrare de
planuri de sănătate preplătite, administrare de
regimuri de pensii, administrare de trusturi,
administrare fiduciară de bani, administrare
fiduciară de bunuri patrimoniale, administrare
fiduciară de fonduri de pensii, administrare
fiduciară de pensii, administrare financiară a
planurilor de pensie pentru angajați, administrare
financiară de scheme asociative, administrarea
afacerilor financiare, administrarea financiară a
cheltuielilor de ocupare a clădirilor, administrarea
financiară a planurilor private de asigurare
stomatologică, administratori fiduciari, alocare
de bunuri, asistență financiară, asociații de
economii și împrumut, brocheraj cu contracte
de economii pentru societățile financiare
de tip building society, brokeraj de credite
de compensare a emisiilor de carbon,
brokeraj de servicii financiare, brokerajul
creditelor de carbon, cercetare financiară în
domeniul managementul riscului, colectare
de fonduri, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, colectare de taxe comunitare,
consiliere fiduciară, consiliere independentă în
materie de planificare financiară, constituire de
depozite, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, consultanță privind
asistența financiară pentru educație, consultanță
privind managementul riscului (financiară),
coordonarea afacerilor financiare online, curtaj,
depozite de economii, curtaj privind drepturile
de emisie, deținerea de depozite, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, emisiunea de
instrumente negociabile, emitere de bilete de
ordin, facilitare și intermediere pentru finanțare,
finanțare comercială, finanțare cu plata în
rate, finanțare de capitaluri proprii, finanțare
de creanțe, finanțare de mărfuri, finanțare de
proiecte, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea de
produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de finanțare pentru centre de recreere,
furnizare de garanții financiare, furnizare de
informații privind servicii de mandatar pentru
contracte de instrumente financiare futures,
furnizare de informații și analize pe internet

în domeniul investițiilor financiare, furnizare
de servicii bancare, furnizare de servicii
financiare prin intermediul unei rețele globale
de computere sau prin internet, furnizarea de
servicii financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, gestionare a activelor, gestionare
a fondurilor de capital privat, gestionarea
rezultatelor reportate, gestiune financiară a
capitalului de risc, a capitalului de investiții
și a capitalului pentru dezvoltare, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, gestiune
financiară a părților sociale în alte firme, gestiune
financiară de proiecte de renovare de clădiri,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
activelor financiare, gestiunea conturilor escrow
pentru investiții, gestiunea conturilor ipotecare
escrow, gestiunea financiară a conturilor
curente, gestiunea financiară a conturilor în
numerar, gestiunea financiară a întreprinderii,
gestiunea fondurilor întreprinderilor, gestiunea
fondurilor de capital, intermediere pentru
acordarea finanțării, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind
finanțarea
pentru
operații
de
construcții, investiție financiară, investiții
financiare, management financiar, management
financiar al companiilor, management financiar
pentru afaceri, management financiar în
activitatea bancară, management financiar și
planificare financiară, management riscului
(activități financiare), managementul activităților
fiduciare, managementul financiar al plăților
de
rambursare
pentru
alte
persoane,
managementul financiar al societăților de tip
holding, managementul pierderilor financiare,
managementul riscului de preț, managementul
riscului financiar, oferirea de reduceri pentru
instituții participante terțe pe baza unui card
de membru, operațiuni bancare comerciale,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni fiduciare
de natură financiară, organizare de activități de
colectare de fonduri pentru susținerea cercetării
medicale și a procedurilor pentru cei aflați
în dificultate, organizare de finanțări pentru
filme, organizare de finanțări pentru programe
de televiziune, organizare de finanțări pentru
programe radio, organizare de servicii de rentă
anuală, organizare de tranzacții financiare,
organizarea finanțării afacerilor, planificare
financiară și management financiar, planificare
imobiliară (activități financiare), plasări private
și servicii de investiții de capital de risc,
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procurare de capital, procurare de capital
financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, programe de economii pentru
tratamente medicale, punere la dispoziție de
conturi curente, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare, servicii
bancare comerciale online, servicii bancare
computerizate, servicii bancare de economisire,
servicii bancare de investiții în proprietăți,
servicii bancare electronice, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
financiare pentru persoane particulare, servicii
bancare internaționale, servicii bancare la
distanță (telebanking), servicii bancare pentru
acceptarea depozitelor, servicii bancare pentru
particulari, servicii bancare personale, servicii
bancare prin internet, servicii bancare prin
telefon, servicii bancare privind depozitele de
bani, servicii bancare și financiare, servicii
de afaceri monetare, servicii de conturi
bancare, servicii de curtaj la bursă, servicii
de depozitare de bani, servicii de economii
financiare, servicii de finanțare, servicii de
finanțare comercială, servicii de finanțare a
capitalului de risc pentru instituții de cercetare,
servicii de finanțare a capitalului de risc pentru
firme, servicii de finanțare pentru echipament,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, servicii de investiții,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de intermediere financiară,
servicii de investiții financiare, servicii de
schimburi financiare, servicii de transfer de bani
(plăți) prin sistem telegrafic, servicii de transfer
de valută, servicii de transfer valutar virtual,
servicii de mandatar pentru contracte financiare
futures, servicii de planificare financiară privind
proiectele de construcții, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de tranzacționare de mărfuri și titluri
de valoare, servicii de tranzactionare financiara
electronica, servicii de tranzacții monetare,
servicii financiare, servicii fiduciare, servicii
financiare bancare pentru depunerea banilor,
servicii financiare bancare pentru retragerea
banilor, servicii financiare computerizate, servicii
financiare computerizate privind societățile
comerciale de vânzare cu amănuntul, servicii
financiare furnizate societăților în parteneriat,
servicii financiare furnizate pe internet și
prin telefon, servicii financiare furnizate prin
intermediul internetului, servicii financiare
personale, servicii financiare prestate prin
mijloace electronice, servicii financiare privind

achiziționarea de proprietăți, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare
privind afacerile, servicii financiare privind
economiile, servicii financiare privind planurile
individuale de investiții, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii monetare, servicii financiare
și monetare, servicii financiare referitoare la
întreținerea vehiculelor, servicii pentru conturi
curente, servicii pentru conturile curente, servicii
pentru lichidarea unei întreprinderi (financiare),
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, furnizare de opțiuni
multiple de plăți prin intermediul terminalelor
electronice operate de clienți disponibile la
punctele de vânzare cu amănuntul, emisiune de
carduri de credit și debit, emisiune de acreditive
și certificate de depozit, consultanță financiară
privind efectuarea de operațiuni de plată fără
numerar, prelucrare electronică a plăților prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
procesare de plăți electronice, procesare de
plăți pentru bănci, procesare de plăți efectuate
prin carduri de credit, procesare de plăți prin
cardurile charge, procesarea de tranzacții cu
card de debit pentru terți, procesare electronică
de plăți, procesarea plăților cu cecuri electronice,
procesarea plăților, procesarea plăților efectuate
cu card de credit, procesarea plăților efectuate
prin carduri de credit (de tip charge card),
procesarea plăților electronice efectuate cu
carduri preplătite, procesarea plăților pentru
achiziționarea de produse și servicii printr-o
rețea de comunicații electronice, procesarea
tranzacțiilor cu cărți de credit pentru terți,
procesarea operațiunilor de plată pe internet,
servicii de card de plată, procesarea tranzacțiilor
cu carduri de credit (de tip charge card) pentru
terți, realizarea de operațiuni de plată fără
numerar, realizarea de operațiuni financiare
online, realizarea de tranzacții pe piețele de
capital, schimb valutar și transfer monetar,
servicii automate de transfer de fonduri, servicii
bancare automate privind tranzacțiile cu cardul
charge, servicii bancare furnizate în scopul
plătirii facturilor prin telefon, servicii cu privire
la cardurile de credit și de numerar, servicii de
administrare a plăților, servicii de decontarea
datoriilor, servicii de debitarea conturilor, servicii
de consolidare a datoriilor, servicii de plată a
facturilor, servicii de plată a facturilor online,
servicii de plată a facturilor prin intermediul siteurilor de internet, servicii de plată automatizată,
servicii de plată electronică, servicii de plată
la distanță, servicii de plată prin comerț
electronic, servicii de portofel electronic (servicii
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de plăți), servicii de plată fără contact, servicii
de procesare a tranzacțiilor cu carduri de
credit, servicii de transfer de bani, servicii de
transfer de bani cu ajutorul cardurilor electronice,
servicii de transfer de bani la nivel național,
servicii de transfer de fonduri, servicii de
tranzacții financiare online, servicii de transfer
monetar, servicii de tranzacții financiare și
monetare, servicii de tranzacționare financiară,
servicii de viramente naționale, servicii de
viramente naționale realizate pe internet, servicii
electronice de încasare a taxelor rutiere, servicii
financiare de plată, servicii financiare privind
cardurile bancare, servicii pentru executarea
tranzacțiilor financiare, servicii financiare privind
retragerea și depunerea de numerar, servicii
pentru tranzacții de plată cu cardul, servicii
referitoare la debit direct, transfer computerizat
de fonduri, transfer de bani, transfer de fonduri
prin rețele electronice de comunicații, transfer
de fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de fonduri, transfer electronic de monede
virtuale, transfer monetar, transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer electronic de fonduri pentru agenți
de călătorii, transferuri de fonduri, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare
prin blockchain, tranzacții monetare, servicii
de bancomate automate (atm), servicii de
bancomate (atm), închiriere de bancomate,
servicii de bancomate, închirieri de distribuitoare
de bani sau bancomate, furnizare de opțiuni
de depuneri de bani prin bancomate, furnizare
de opțiuni de retragere de numerar prin
bancomate, furnizare de informații privind
închirierea de bancomate (atm-uri), închiriere
de bancomate, mașini de numărat bani și case
de marcat, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), achiziții de terenuri pentru
închiriere, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de imobile, administrare de portofolii de
proprietăți, administrare de proprietăți imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, colectarea chiriilor, afaceri
imobiliare, agenți imobiliari, agenție de închirieri
de locuințe (apartamente), agenție imobiliară,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), agenții de închiriere locuințe

pentru persoane din grupurile vulnerabile,
agenții imobiliare, agențiile imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, asistență
în materie de achiziții și interese financiare
în domeniul imobiliar, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
brokeraj imobiliar, consultanță imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, coproprietate imobiliară, consultanță
privind bunuri imobiliare, evaluare și gestionare
de bunuri imobiliare, finanțarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară, formare de consorții
imobiliare, furnizare de cazare permanentă,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind gestiunea
terenurilor, furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, 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
centre de afaceri, închiriere de săli de
expoziție, închirieri de locuințe (apartamente),
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, organizare de închirieri
de apartamente, punere la dispoziție de locuințe,
servicii ale agentului imobiliar, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agenților imobiliari,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
terților), servicii de achiziții imobiliare, selectare
și achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), multiproprietăți în domeniul imobiliar,
servicii de achiziționare de terenuri, 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
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pentru spații industriale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, servicii de brokeraj de proprietăți
imobiliare, servicii de brokeraj financiar în
domeniul imobiliar, 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
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță în materie de bunuri 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 investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de împrumuturi 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, servicii
privind afaceri imobiliare, schimb financiar de
monede virtuale, servicii de depunere în casete
valorice.
39. Realimentare de bancomate cu numerar.
42. Servicii IT, actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare de
servere, administrare de servere de la
distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare în
domeniul inteligenței artificiale, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, cercetare
în domeniul tehnologiei pentru procesarea

datelor, consultanță IT, servicii de consiliere
și
asigurare
de
informații,
cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la calculatoare,
cercetare tehnică în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe
internet, creare de platforme informatice
pentru terți, creare și întreținere de siteuri web pentru telefoane mobile, detectare a
defecțiunilor tehnice sub formă de diagnoză
a problemelor la produsele electronice de
consum, dezvoltare de aparate de prelucrare a
datelor, dezvoltare de calculatoare, dezvoltare
de rețele informatice, dezvoltare de sisteme
computerizate, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, dezvoltare
și testare de metode de calcul, de
algoritmi și de software, diagnoza problemelor
la hardware-ul de calculator folosind un
software, exploatare de date, filigranare
digitală (watermarking), furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
gestionarea motoarelor de căutare, furnizori de
servicii externalizate în domeniul tehnologiei
informației, gestionarea serviciilor informatice
(ITSM), gestiunea tehnică a aparatelor
electrocasnice și a echipamentelor informatice,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, inginerie informatică, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
managementul proiectelor IT, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, proiectare de aparate de prelucrare
a datelor, proiectare de calculatoare și de
software de calculatoare pentru analizele și
rapoartele comerciale, proiectare de sisteme
de stocare a datelor, proiectare și dezvoltare
de aparate de prelucrare a datelor, proiectare,
creare și programare de pagini web, întreținere
de software de prelucrare a datelor, proiectare
și dezvoltare de sisteme informatice, securitate,
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protecție și reconstituire it, proiectare și
dezvoltare de aparate fără fir pentru transmitere
de date, proiectare și dezvoltare de aparate,
instrumente și echipamente fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de echipament periferic pentru calculatoare,
proiectare și dezvoltare de sisteme de afișare
a datelor, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare și dezvoltare
de sisteme de procesare de date, proiectare
și dezvoltare de sisteme de stocare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea
și stocarea de date, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
punerea la dispoziție de instalații pentru
centre de date, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, redactare
tehnică, rezervarea problemelor de hardware și
software pentru computere, servicii consultative
și informații despre periferice de calculator,
servicii de duplicare și conversie a datelor,
criptografierea datelor și servicii de codificare,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, servicii de analiză
privind calculatoarele, servicii de cercetare
informatică, servicii de configurare a rețelelor
informatice, servicii de diagnostic computerizat,
servicii de informatică cuantică, servicii de
proiectare și programare informatică, servicii
de rețele informatice, servicii de transfer
de date, servicii informatice de analiză de
date, servicii tehnice privind calculatoarele,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, studii de analiză comparativă cu
privire la performanțele sistemelor informatice,
studii de analiză comparată referitoare la
eficiența sistemelor informatice, actualizare de
pagini de internet, actualizare de programe
de calculatoare pentru terți, actualizare de
software de calculator cu privire la siguranța
calculatorului și prevenirea riscurilor informatice,
actualizare de software de calculator pentru
terți, actualizare de software pentru dispozitive
încorporate, actualizare de software pentru
prelucrarea datelor, actualizare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare de
software pentru telefoane inteligente, actualizare
și adaptare a programelor de calculator în
funcție de cerințele utilizatorilor, actualizare și
întreținere de software și programe de calculator,
actualizarea bazelor de date informatice,
actualizarea paginii inițiale pentru rețele de
calculatoare, actualizarea paginii inițiale pentru
terți, actualizarea și ameliorarea softwareului de calculator, actualizarea programelor

de calculator, actualizarea software-ului,
actualizarea software-ului pentru computer,
advisory și servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și software pentru jocuri video,
cercetare privind dezvoltarea de programe și
de software de calculator, cercetare privind
dezvoltarea de software de calculator, cercetare
privind programarea pe calculator, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
cercetare în materie de programe informatice,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, cercetare în materie de
software de calculator, cercetare și dezvoltare
de software informatic, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, compilare de pagini web pentru
internet, compilare de programe de calculator,
compilare de programe de procesare a datelor,
concepere și dezvoltare de software cu
autentificare unică, concepere și dezvoltare de
software de operare pentru rețele private virtuale
(VPN), configurare de firmware pentru calculator,
configurare de sisteme și rețele informatice,
configurare de software de calculator, construire
și întreținere de pagini web, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web pentru
comerț electronic, consultanță în domeniul
proiectării de software, consultanță în materie
de design de pagini web, consultanță în
materie de design web, consultanță în materie
de programare pe calculator, consultanță în
materie de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță în materie de testare a sistemelor de
aplicații informatice, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web, consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de programe
informatice, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe pentru baze de
date informatice, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de software de calculator,
consultanță profesională privind programele
software de calculator, consultanță referitoare
la proiectarea de pagini principale și de pagini
de internet, conversie de coduri informatice
pentru terți, creare de pagini principale pentru
terți, creare de pagini principale pentru rețele
informatice, creare de pagini web, creare de
pagini web pentru alte persoane, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, creare de programe de
calculator pentru prelucrarea de date, creare de
programe de control pentru module de control
și acționare operate electric, creare, actualizare
și adaptare de programe de calculator, creare
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de programe de prelucrare a datelor, creare
de programe informatice, creare de site-uri
pe internet, creare de software, creare și
actualizare de pagini principale pentru rețele
de calculatoare, creare și design de indexuri
de informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
creare și design de site-uri web pentru terți,
creare și dezvoltare de programe pentru
prelucrarea de date, creare și dezvoltare de
software de calculator pentru simulare de
vehicule, creare și dezvoltare de software pentru
jocuri video, creare și dezvoltare de software în
domeniul aplicațiilor mobile, creare, proiectare
și întreținere de pagini web, creare, întreținere
și adaptare de software, creare, întreținere și
găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
creare, întreținere și modernizare de software
de calculator, creare și întreținere de pagini
web, creare și întreținere de site-uri (pagini
web) pentru terți, creare și întreținere de
software pentru bloguri, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, crearea și proiectarea de
pagini web pentru terți, crearea și întreținerea
siturilor web pentru terți, crearea și întreținerea
de pagini web personalizate, design de pagini
principale și pagini web, design de site-uri web,
design și dezvoltare de software, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, dezvoltare de baze de date, dezvoltare de
coduri computerizate, dezvoltare de drivere și
sisteme de operare pentru calculator, dezvoltare,
actualizare și întreținere de software și sisteme
de baze de date, dezvoltare de firmware
pentru calculatoare, dezvoltare de hardware si
software de calculator, dezvoltare de limbaje
informatice, dezvoltare de pagini web pentru
terți, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare de programe de calculator, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/cam),
dezvoltare de programe de date, dezvoltare de
programe de procesare a datelor pe bază de
comandă de la terți, dezvoltare de programe
informatice pentru simularea experimentelor
de laborator, dezvoltare de programe pentru
calculator pentru analizarea emisiilor de gaze
de eșapament, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de programe
pentru procesarea datelor, dezvoltare de
programe pentru simularea de experimente
sau serii de experimente într-un laborator
optic virtual, dezvoltare de programe software
pentru operațiuni securizate în rețea, dezvoltare
de software de calculator pentru crearea de

ghiduri electronice de programe de televiziune,
dezvoltare de software de calculator pentru
terți, dezvoltare de software de procesare de
text, dezvoltare de software de realitate virtuală,
dezvoltare de software pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, dezvoltare
de software pentru operatorii audio și video,
dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, dezvoltare de software
pentru procesarea și distribuirea de conținut
multimedia, dezvoltare de software pentru
stocarea și recuperarea datelor multimedia,
dezvoltare de software pentru terți, dezvoltare
de software în cadrul publicării de software,
dezvoltare de software pentru baze de date
informatice, dezvoltare de software pentru
conversia de date și conținut multimedia între
diferite protocoale, dezvoltare de software pentru
detectarea automată a proceselor economice
(abpd), dezvoltare de software pentru drivere,
dezvoltare de software pentru jocuri video,
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, dezvoltare de
software pentru prelucrare de imagini, dezvoltare
de software pentru proiectare asistată de
calculator/fabricație asistată de calculator (cad/
cam), dezvoltare de software pentru sisteme
de comunicații, dezvoltare de software pentru
sisteme de operare, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, dezvoltare
de soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, dezvoltare și actualizare de
programe informatice, dezvoltare, proiectare
și actualizare de pagini principale, dezvoltare
de software, dezvoltare de software de
aplicații pentru livrare de conținut multimedia,
dezvoltare de software de calculator destinate
utilizării cu sisteme de comutare acționate
de calculator, dezvoltare de software de
calculator destinată utilizării cu dispozitive de
control programabile, dezvoltare și elaborare
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, dezvoltare și testare de software,
dezvoltare și întreținere de software de
calculator, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, dezvoltarea
de programe de calculator pentru analizarea
procesului de combustie în interiorul unui motor,
editare de programe de calculator, elaborare de
programe de calculator pentru analize și rapoarte
comerciale, elaborare de programe de calculator
pentru internet, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video,
elaborare de programe de calculator pentru
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jocuri video și jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru sisteme
electronice de casă, elaborare de programe
pentru calculatoare pentru terți, elaborare
de programe pentru calculator și proiectare
de software, elaborare de programe pentru
calculator și întreținere de programe informatice,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul telecomunicațiilor,
elaborare de software, elaborare și actualizare
de software informatic, elaborare și întreținere de
pagini web pentru terți, elaborarea (conceperea)
de programe, elaborarea (conceperea) de
software de calculator, eliminarea erorilor de
software de calculator pentru terți, furnizare
de informații despre proiectarea și dezvoltarea
de software, furnizare de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software și
hardware pentru calculatoare, furnizare de
informații privind programarea informatică,
furnizare de informații în domeniul dezvoltării de
software de calculator, furnizare de informații în
domeniul proiectării de software de calculator,
furnizare de motoare de căutare pe internet cu
opțiuni de căutare specifice, furnizare de studii
tehnice referitoare la programare pe calculator,
furnizarea de informații referitoare la programe
pentru calculator, gestionare de pagini web
pentru terți, implementarea de programe de
calculator în rețele, identificarea defecțiunilor
în software-ul de calculator, inginerie de
software, instalare de firmware, inginerie de
software informatic, instalare de software
pentru accesul la internet, instalare de pagini
web pe internet pentru terți, instalare de
software pentru baze de date, instalare de
software pentru controlul accesului ca serviciu
(AcaaS), instalare, actualizare și întreținere de
software de calculator, închiriere de firmware de
calculator, închirierea și întreținerea softwareului de computer, închirieri de calculatoare
și actualizare de software de calculator,
instalare și actualizare de programe pentru
prelucrarea de date, instalare și personalizare
de aplicații software de calculator, instalare și
întreținere de programe de calculator, instalare
și întreținere de software pentru acces la
internet, instalare și întreținere de software
pentru baze de date, instalare, inițiere și
întreținere de software de calculator, instalare,
reparare și întreținere de software de calculator,
instalare, întreținere și actualizare de software de
calculatoare, instalare, întreținere și actualizare
de software pentru baze de date, instalare,
întreținere și reparații de software pentru
sistemele computerizate, instalare, întreținere,

actualizare și îmbunătățire de software de
calculator, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, instalarea
de programe, instalarea de software, integrarea
programelor informatice, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator, întocmire
de rapoarte referitoare la programe pentru
calculator, întreținere de site-uri web, întreținere
de software, întreținere de software de calculator
cu privire la siguranța calculatoarelor și
prevenirea riscurilor informatice, întreținere de
software de calculator utilizat pentru exploatarea
aparatelor și utilajelor de umplere, întreținere de
software pentru accesul la internet, întreținere
de software pentru sisteme de comunicații,
întreținere de software utilizat în domeniul
comerțului electronic, întreținere de înregistrări
computerizate, întreținere și actualizare de
software de calculator, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, întreținere și reparare de software,
întreținere, reparații și actualizare de software,
modernizare de software de calculatoare,
modificare de programe de calculator, prestare
de servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță
în domeniul software-ului de calculator,
programare a calculatoarelor (servicii în materie
de), programare de animații pe calculator,
programare de aplicații multimedia, programare
de calculatoare pentru imprimarea de coduri
de bare, programare de calculatoare pentru
organizarea datelor între cumpărători și furnizori,
programare de echipamente de prelucrare a
datelor, programare de echipamente multimedia,
programare de pagini web, programare de
pagini web personalizate, întreținerea bazelor
de date, întreținerea programelor de calculator,
programare de programe de securitate pe
internet, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor, programare de software
de calculator pentru dicționare și baze de
date electronice pentru traduceri, programare
de software de calculator pentru evaluarea și
calcularea datelor, programare de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, programare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, programare de software educativ,
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, programare de
software pentru evaluarea comportamentului
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clienților în magazine online, programare
de software pentru jocuri pe calculator,
programare de software pentru jocuri video,
programare de software pentru publicitate
online, programare de software pentru studii
de piață, programare de software pentru
gestionarea energiei, programare de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
programare de software pentru platforme de
comerț electronic, programare de software
pentru platforme de informații pe internet,
programare de software pentru platforme
de internet, programare de software pentru
portaluri de internet, spații de chat, linii de
chat și forumuri pe internet, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(EDP), programare de software pentru
telecomunicații, programare pentru calculatoare,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare
a datelor și de comunicații, programare
pentru calculatoare pentru stocarea de date,
întreținerea de programe de calculator,
instalarea de programe, proiectare de baze de
date, proiectare de baze de date computerizate,
proiectare de calculatoare pentru terți, proiectare
de coduri de calculator, proiectare de hardware
și software pentru calculator, proiectare de jocuri,
proiectare de limbaje informatice, proiectare de
pagini principale, proiectare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare de pagini web,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
proiectare de portaluri web, proiectare de
programe de calculator, proiectare de programe
de prelucrare a datelor, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, proiectare
de programe și software de calculator pentru
aviație, proiectare de sisteme informaționale,
proiectare de sisteme informaționale în domeniul
finanțelor, proiectare de sisteme informaționale
în domeniul managementului, proiectare de
sisteme software grafice, proiectare de siteuri web, proiectare de software, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, proiectare de software de
procesare de text, proiectare de software de
realitate virtuală, proiectare de software destinat
utilizări cu mașini de tipărit, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
proiectare de software pentru stocarea și
recuperarea informațiilor multimedia, proiectare
de software pentru terți, proiectare de software
pentru baze de date informatice, proiectare de
software pentru comprimare și decomprimare

conținut multimedia, proiectare de software
pentru conversie de date și conținut multimedia
între diferite protocoale, proiectare de software
pentru dispozitive încorporate, proiectare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru jocuri video, proiectare de software pentru
prelucrarea imaginilor, proiectare de software
pentru procesare și distribuție de conținut
multimedia, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, proiectare de
software pentru sisteme de operare, proiectare
de software pentru telefoane inteligente,
proiectare de software pentru terți în domeniul
calculatoarelor, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, proiectare,
dezvoltare și administrare de intraneturi,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, proiectare la comandă de pachete de
software, proiectare personalizată de software,
proiectare și actualizare de pagini principale și
de site-uri web, proiectare și creare de pagini
de internet pentru alte persoane, proiectare
și creare de pagini principale și pagini de
internet, proiectare și creare de pagini principale
și pagini web, proiectare și dezvoltare de
pagini de internet, proiectare și dezvoltare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrarea datelor, proiectare și dezvoltare de
software și hardware pentru amplificarea și
transmiterea semnalelor, proiectare, dezvoltare
și programare de software de calculator,
proiectare, întreținere și actualizare de software
de calculator, proiectare, întreținere, dezvoltare
și actualizare de software de calculator,
proiectare, întreținere, închiriere și actualizare
de software de calculator, proiectare și
dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, proiectare și dezvoltare de firmware
pentru calculatoare, proiectare și dezvoltare de
hardware și software de calculator, proiectare
și dezvoltare de programe pentru baze de
date informatice, proiectare și dezvoltare de
rețele de calculatoare fără fir, proiectare și
dezvoltare de sisteme firmware, proiectare și
dezvoltare de software antivirus, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru evaluarea și calcularea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de recuperare a
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru drivere, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare și dezvoltare de
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software pentru prelucrare de imagini, proiectare
și dezvoltare de software pentru sisteme
de operare, proiectare și dezvoltare de
dicționare electronice, proiectare și dezvoltare
de dicționare și baze de date electronice pentru
traduceri, proiectare și dezvoltare de felicitări
electronice (felicitări electronice), proiectare
și dezvoltare de pagini principale și site-uri
web, proiectare și dezvoltare de sisteme de
navigație, proiectare și dezvoltare de software
de calculator destinat utilizării cu tehnologia
medicală, proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru controlul proceselor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
logistică, proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru prelucrarea textelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea și monitorizarea sistemelor de energie
solară, proiectare și dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe
de televiziune, proiectare și dezvoltare de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de ebusiness, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
proiectare și dezvoltare de software pentru
planificarea rutelor, proiectare și dezvoltare
de hardware pentru industria de prelucrare,
proiectare și dezvoltare de programe de
securitate pe internet, proiectare și dezvoltare
de sisteme de generare de date, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, proiectare și dezvoltare
de software pentru gestionarea bazelor de
date, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
inventarului, proiectare și dezvoltare de software
pentru jocuri de calculator, proiectare și
dezvoltare de software pentru jocuri de calculator
și software pentru realitate virtuală, proiectare
și implementare de pagini web pentru terți,
proiectare și implementare de pagini web în
rețea pentru terți, proiectare și întreținere de
site-uri informatice pentru terți, proiectare și
întreținere de site-uri web pentru terți, proiectare
și realizare de pagini principale și de site-uri web,
proiectare și scriere de software de calculator,
realizare de studii de fezabilitate privind
software-ul de calculator, realizarea de programe
de prelucrare a datelor, remedierea problemelor

la software de calculator (suport tehnic), reparare
de software de calculator, scriere de programe
de calculator, reparații de programe de calculator
defectuoase, scriere de programe de calculator
pentru aplicațiile biotehnologice, scriere de
programe de calculator pentru aplicații medicale,
scriere de programe de control, scriere de
software de calculator, scriere de programe
pentru prelucrarea de date, scriere la comandă
de programe, de software și de coduri de
calculator pentru crearea de pagini web pe
internet, scriere și actualizare de software
de calculator, servicii consultative și informații
despre software de calculator, servicii de
actualizare de programe de calculator, servicii
de administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, servicii de analiză a programelor de
calculator, servicii de asistență tehnică în materie
de software de calculator, servicii de asistență
și întreținere pentru software de calculator,
servicii de calibrare privind software-ul de
calculator, servicii de cercetare și consultanță
privind software-ul de calculator, servicii de
consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, servicii de consiliere și de
dezvoltare de software de calculator, servicii
de consultanță în materie de proiectare de
software de calculator, servicii de consultanță
în materie de software de calculator folosit
pentru editare, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
grafică, servicii de consultanță în materie de
utilizare de software de calculator, servicii de
consultanță în materie de software de calculator
folosit pentru imprimare, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, servicii de
consultanță privind programarea pe calculator,
servicii de consultanță profesională privind
programarea informatică, servicii de consultanță
profesională privind software-ul de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare la
programarea informatică, servicii de consultanță
în domeniul dezvoltării de produse și al
îmbunătățirii calității produselor software, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, servicii de consultanță în materie
de interfețe om-mașină pentru software de
calculator, servicii de creare de pagini web
de internet, servicii de dezvoltare de jocuri
video, servicii de dezvoltare de pagini web,
servicii de editare pentru programe informatice,
servicii de inginerie de software pentru programe
de procesare a datelor, servicii de inginerie
referitoare la programare pe calculator, servicii
de instalare și întreținere de software, servicii
de integrare a sistemelor informatice, servicii
de personalizare de software, servicii de

879

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

programare de software de calculator, servicii de
proiectare de pagini web, servicii de proiectare
de programe de calculator, servicii de proiectare
privind software-ul de calculator, servicii de studii
de fezabilitate privind software-ul de calculator,
servicii de proiectare și creare de pagini web,
servicii de testare a gradului de încărcare
a site-urilor web, servicii pentru actualizarea
programelor de calculator, servicii pentru
proiectare de software de calculator, servicii
pentru proiectarea software-ului de prelucrare
de date electronice, servicii pentru scrierea de
programe de calculator, servicii pentru scrierea
de software de calculator, servicii pentru testarea
utilizabilității paginilor web, servicii proiectare
de programe de calculator, servicii tehnice
pentru aplicații la sistemele informatice mari
și mijlocii, servicii științifice de programare
de calculatoare, studii de proiecte privind
software-ul, testare de programe de calculator,
testare de software de calculator, servicii de
protecție împotriva virușilor informatici, servicii
de monitorizare a sistemelor informatice, servicii
de platforme închise pe internet de tip walled
garden, servicii de protecție a datelor bazate pe
tehnologia de tip cloud, servicii de monitorizare
a sistemelor de securitate informatică, servicii
de autentificare pentru securitatea informatică,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologia pentru tranzacții de comerț electronic,
recuperare de date informatice, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, reconstrucție de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, recuperare de
date din telefoane inteligente, servicii it pentru
protecția datelor, supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, servicii
de securitate a datelor (paravane de protecție
(firewall)), servicii de restaurare a sistemelor
de comunicații de date în urma dezastrelor,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
penru a permite punerea în comun de
conținut multimedia și de comentarii între
utilizatori, asigurarea utilizării temporare de
software nedescărcabil pentru analiza datelor
financiare și pentru întocmirea de rapoarte,
asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru gestionarea bazelor
de date, asigurarea utilizării temporare de
software web, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru

investiții, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea inventarului, asigurarea
utilizării temporare de un software nedescărcabil
pentru afaceri, blockchain ca serviciu (BaaS),
cloud computing, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru rețele de calculatoare și servere,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
configurare de hardware de calculator folosind
software, configurare de rețele de calculatoare
folosind software, consultanță în domeniul
rețelelor și aplicațiilor pentru cloud computing,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SaaS), controlul accesului ca serviciu (AcaaS),
crearea și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de informații, furnizare de
motoare de căutare pentru a obține date prin
rețele de comunicații, furnizare de motoare de
căutare pentru obținerea de date într-o rețea
informatică globală, furnizare de servicii de
aplicații informatice (asp), și anume găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
furnizare de software nedescărcabil online,
furnizare de software de calculator într-o rețea
informatică globală, furnizare de spațiu pe
internet pentru webloguri, gazduire de continut
digital, găzduire de aplicații interactive, găzduire
de aplicații mobile, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, găzduire de aplicații multimedia,
găzduire de baze de date de calculator,
găzduire de conținut de divertisment multimedia,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale și
bloguri online, găzduire de conținut educațional
multimedia, găzduire de conținuturi multimedia
pentru terți, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, găzduire de facilități
on-line pentru efectuarea de discuții interactive,
găzduire de facilități web online pentru pentru
alte persoane, găzduire de pagini web ale
terților pe un server, pentru o rețea globală
de calculatoare, găzduire de pagini web pe
internet (hosting), găzduire de pagini web
personalizate, găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, găzduire de platforme
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pe internet, găzduire de portaluri web, găzduire
de server, găzduire de servere și software
pentru controlul accesului ca serviciu (acaas),
găzduire de site-uri pentru dispozitive mobile,
găzduire de site-uri web pentru terți, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, găzduire de spații de stocare
pentru site-uri web, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru partajare de conținut
online, găzduire de spații web online pentru
terți, pentru realizarea de discuții interactive,
găzduire de spațiu de memorie electronic pe
internet pentru publicitatea la produse și servicii,
găzduire de spațiu de memorie pe internet
pentru stocarea de fotografii digitale, gestionare
de active digitale, gestionarea conținutului la
nivel de întreprindere, găzduire de transmisii
video, găzduire de webloguri, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-uri
web, găzduirea de conținut digital pe internet,
găzduirea de platforme de tranzacții pe internet,
găzduirea de podcasturi, găzduirea de spațiu
de memorie pe internet, găzduirea site-urilor
de internet (site-uri web), găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
găzduirea unui site web online pentru crearea și
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
închiriere de programe de securitate pe internet,
închiriere de programe pentru procesarea
datelor, închiriere de software de calculator
pentru gestiune financiară, închiriere de software
de divertisment, închiriere de software pentru
baze de date electronice, închiriere de software
pentru dezvoltare de site-uri web, închiriere
de software pentru gestionarea bazelor de
date, închiriere de software pentru gestionarea
inventarului, închiriere de software pentru
importarea și gestionarea datelor, închiriere
de software pentru jocuri video, închiriere de
software pentru prelucrarea datelor, închiriere
de spații de stocare electronică pe internet,
închiriere de spații de stocare pentru siteuri web, închiriere de spațiu de memorie pe
server, închiriere de spațiu de memorie pe
servere pentru găzduirea de buletine informative
electronice, închirierea de programe (software)
pentru computere, închirierea de programe
informatice, închirierea de software, închirierea
de software informatic, de echipament pentru
prelucrarea datelor și de dispozitive periferice
pentru computere, închirierea de software pentru
accesarea internetului, închirierea serverelor
web, închirieri de aplicații informatice, închirieri
de calculatoare și de software, închirieri de
calculatoare și de software de calculator,
închirieri de hardware și software, închirieri

de hardware și software pentru calculatoare,
închirieri de software de calculator pentru citirea
unui flux de date, infrastructură ca serviciu
(IaaS), leasing de software cu autentificare
unică pentru aplicații, leasing de software cu
privire la cotații de preț, platformă ca serviciu
(PaaS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, platformă ca serviciu
(PaaS), platforme pentru design grafic sub
formă de software ca serviciu (SaaS), platforme
pentru inteligență artificială sub formă de
software ca serviciu (SaaS), platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu
(SaaS), leasing de software de calculator
pentru citirea bazelor de date cuprinzând
cotații de preț, programare de software
pentru gestionarea inventarului, închirierea de
programe informatice, punere la dispoziție
temporară de software informatic nedescărcabil,
salvare electronică de documente și e-mailuri
arhivate, prestare de servicii de furnizor de
servicii de aplicații informatice (ASP), salvarea
externă a datelor, servicii ale unui furnizor de
găzduire cloud, servicii de backup al datelor
electronice, servicii de backup de date, servicii
de backup informatic de la distanță, servicii
de backup pentru datele de pe unitățile de
disc pentru calculatoare, servicii de consultanță
în materie de închiriere de calculatoare și de
software de calculator, servicii de consultanță
și de informații privind închirierea de software
de calculator, servicii de creare de motoare
de căutare, servicii de stocare electronică
pentru arhivare de baze de date, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini și alte date electronice,
servicii de stocare electronică pentru arhivare
de date electronice, servicii IT în legătură
cu stocarea electronică de date, servicii de
stocare în cloud pentru fișiere electronice,
servicii de stocare și de backup al datelor
electronice, stocare de date, stocare de date
folosind tehnologia blockchain, stocare de date
online, stocare electronică de dosare medicale,
stocare electronică de documente, stocare
electronică de fotografii, stocare electronică de
fișiere audio digitale, stocare electronică de
fișiere video digitale, stocare electronică de
imagini, stocare electronică de imagini digitale,
codificare de mesaje, proiectare și design grafic
pentru crearea site-urilor web, proiectare și
design grafic pentru crearea paginilor web pe
internet, copiere de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru dezvoltarea de siteuri web, închiriere de software de calculator
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pentru călătorii, închiriere de software de
jocuri pe calculator, închiriere de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, închiriere de software
de operare pentru rețele de calculatoare
și servere, serviciu public de furnizare de
găzduire cloud, stocare digitală distribuită,
stocare electronică de conținut multimedia de
divertisment, stocare electronică de e-mailuri
arhivate, stocare electronică de fișiere audio,
stocare electronică de fișiere și documente,
stocare electronică de fotografii digitale, stocare
electronică de muzică digitală, conceperea
numelor comerciale, consultanță în materie
de proiectare de hardware de calculator,
consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, proiectare și dezvoltare de
sisteme de securitate a datelor electronice,
proiectarea sistemelor informatice, servicii de
design grafic pentru calculator, servicii de
grafică digitală, servicii de ilustrare (design),
servicii de proiectare pentru calculatoare, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.

(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 01.07.06;
02.01.23; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.08; 24.17.04
(591) Culori revendicate:albastru, galben, gri,
alb, bleu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
───────

(111)179913
28/04/2021
TOOLS-MAG S.R.L.,
BULEVARDUL MĂRĂȘEȘTI
NR. 42, BL. 1, SC. A, ET. 2, AP.
7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03423

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR.37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

───────

DALBAN
(111)179433
26/04/2021
VALDECO TEXTILE SRL-D,
STRADA DOCTOR HACMAN NR.
9, BL.122, SC. A, AP. 6, JUDEȚUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03384

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Sleep Moon Vise printre stele!

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Aparate autogene de sudură, aparate
electrice de sudură, aparate de sudură
oxiacetilenică, aparate de sudură robotizate,
aparate de sudură prin difuzie, aparate de
sudură prin electrofuziune, aparate de sudură cu
plasmă, aparate de sudură cu contact termic,
aparate de sudură pentru materiale plastice,
aparate de sudură cu impuls termic, aparate
de sudură cu arc electric, aparate de sudură
cu arc (mașini electrice), aparate robotizate de
sudură cu arc electric, arzătoare sub formă
de componenete pentru aparatele de sudură
acționate cu gaz, mașini de sudură, mașini
de sudură oxiacetilenică, mașini de sudură cu
laser, mașini de sudură cu sârmă, mașini de
sudură electrice automate, dispozitive de sudură
cu laser, mașini de sudură pentru radiatoare
(electrice), mașini de sudură cu aer cald, mașini
de sudură de înaltă frecvență, mașini de sudură
folosite în bijuterii, mașini de sudură pentru tuburi
termoplastice, mașini de sudură cu arc electric,
mașini de sudură pentru sudarea materialelor
plastice, mașini industriale de sudură (acționate
cu gaz), mașini și dispozitive de lipit și sudură,
coase (mașini), coase electrice pentru grădină,
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motocoase electrice, drujbe, drujbe electrice,
drujbe pe benzină.
11. Accesorii de pulverizare (componente de
instalații de duș), accesorii de scurgere pentru
articole sanitare, accesorii de scurgere pentru
băi, accesorii de uz sanitar, accesorii pentru baie,
accesorii pentru bideuri, accesorii pentru duș,
accesorii pentru căzi de masaj, accesorii pentru
chiuvete, acoperiri protectoare de robinete de
cadă pentru copii, aeratoare cu funcție de
economisire a apei pentru robinete, aparate de
duș, aparate de uz sanitar, aparate de încălzire
pentru băi, aparate electrice pentru duș, aparate
pentru spălarea picioarelor, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate din
porțelan, bideuri, bideuri portabile, boilere pentru
spălare, cabine de baie, cabine de duș din sticlă,
cabine din metal pentru dușuri, cabine pentru
duș, capace de wc pentru copii, capace pentru
scaune (părți de instalații sanitare), capete de
duș, capace sanitare pentru vasul de toaletă,
capace pentru vase de toaletă, capete de duș
care constituie componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă, capete de duș cu funcție de
economisire a apei, capete de pulverizare pentru
dușuri, chiuvete, chiuvete cu picior pentru baie,
chiuvete de baie, chiuvete de baie (componente
de instalații sanitare), chiuvete de bucătărie,
chiuvete din oțel inoxidabil, chiuvete metalice,
chiuvete pentru frizerii, chiuvete pentru spălat
vasele (altele decât obiecte de mobilier), clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
closete portabile pentru activități în aer liber,
căzi care încorporează jeturi de aer, căzi cu
duș, căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii din
cadă, căzi de baie cu înălțime variabilă pentru
a fi utilizate de persoane cu handicap fizic,
căzi folosite de către persoanele cu handicap
fizic, căzi pentru băi de șezut, căzi pentru
duș, conducte pentru instalații sanitare, dopuri
pentru chiuvete, dopuri din metal pentru dușuri,
dușuri, dușuri de tavan, dușuri electrice, dușuri
exterioare pentru îmbăiere, dușuri manuale,
dușuri multifuncționale montate în prealabil,
dușuri portabile, duze pentru căzi de baie, duze
pentru căzi cu hidromasaj, dușuri puternice,
dușuri vândute sub formă de seturi, furtunuri
de duș, instalații de baie, instalații de baie
cu duș, instalații de baie folosite în scopuri
sanitare, instalații de baie pentru alimentarea
cu apă, instalații de duș, instalații pentru căzi
de masaj, instalații pentru toalete, instalații
sanitare, instalații sanitare de baie, instalații
sanitare electrice, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare portabile, lavabouri,

mânere de robinete, lavoare sub formă de cădițe,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, măști de
toaletă cu lavoar încorporat (conectat la sursa
de alimentare cu apă), paravane de cadă,
paravane de baie pentru dușuri (metal), panouri
pentru baie, pere de duș sub formă de accesorii
pentru duș, picioare de chiuvetă, piedestale
pentru vase de toaletă, picurător pentru
robinete de apă, pisoare (obiecte sanitare),
platforme de duș, pulverizatoare pentru chiuvete
de bucătărie, pulverizatoare pentru robinete,
rezervoare pentru toaletă, rezervoare de spălare
cu apă, robinete, robinete acționate fără
atingere, robinete automate, robinete cu bilă
pentru rezervoarele de WC, robinete cu două
rozete, robinete cu funcție de economisire a apei,
robinete de amestec pentru chiuvete, robinete
de amestecare pentru conducte de apă, robinete
de apă controlate electric, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă,
robinete de apă sub formă de părți de instalații
sanitare, robinete de duș, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
robinete de golire (accesorii pentru instalații),
robinete pentru baie, robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru bideuri, robinete pentru
conducte, robinete pentru controlarea fluxului
de apă, robinete pentru lavoare, robinete
pentru montarea conductelor, scaune de toaletă,
sisteme de tras apă pentru pisoare, seturi de
baie cu chiuvetă și mască cu sertare, sisteme
pentru descărcarea rezervorului de toaletă,
stropitoare pentru duș, toalete adaptate pentru
a fi utilizate de persoanele cu dizabilități, toalete
adaptate pentru pacienți medicali, toalete cu
funcție de economisire a apei, toalete cu funcții
de spălare, toalete cu funcții de sterilizare,
toalete individuale încastrate, toalete individuale
din oțel presat, țevi ondulate metalice (piese
de instalații sanitare), toalete (WC), toalete
individuale monobloc, unități de duș, uscătoare
încălzite pentru prosoape, uși pentru cabine
de duș, uși pentru cabine de duș cu cadru
metalic, uși pentru duș cu rame nemetalice, vane
(instalații sanitare) folosite în centre spitalicești,
vane (instalații sanitare), vase de toaletă (WC),
vane de amestec pentru dușuri, vase de toaletă
pentru copii, ventile de amestec (robinete),
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: aparate autogene
de sudură, aparate electrice de sudură, aparate
de sudură oxiacetilenică, aparate de sudură
robotizate, aparate de sudură prin difuzie,
aparate de sudură prin electrofuziune, aparate
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de sudură cu plasmă, aparate de sudură,
cu contact termic, aparate de sudură pentru
materiale plastice, aparate de sudură cu impuls
termic, aparate de sudură cu arc electric, aparate
de sudură cu arc (mașini electrice), aparate
robotizate de sudură cu arc electric, arzătoare
sub formă de componenete pentru aparatele
de sudură acționate cu gaz, mașini de sudură,
mașini de sudură oxiacetilenică, mașini de
sudură cu laser, mașini de sudură cu sârmă,
mașini de sudură electrice automate, dispozitive
de sudură cu laser, mașini de sudură pentru
radiatoare (electrice), mașini de sudură cu aer
cald, mașini de sudură de înaltă frecvență,
mașini de sudură folosite în bijuterii, mașini
de sudură pentru tuburi termoplastice, mașini
de sudură cu arc electric, mașini de sudură
pentru sudarea materialelor plastice, mașini
industriale de sudură (acționate cu gaz), mașini
și dispozitive de lipit și sudură, coase (mașini),
coase electrice pentru grădină, motocoase
electrice, drujbe, drujbe electrice, drujbe pe
benzină, accesorii de pulverizare (componente
de instalații de duș), accesorii de scurgere pentru
articole sanitare, accesorii de scurgere pentru
băi, accesorii de uz sanitar, accesorii pentru baie,
accesorii pentru bideuri, accesorii pentru duș,
accesorii pentru căzi de masaj, accesorii pentru
chiuvete, acoperiri protectoare de robinete de
cadă pentru copii, aeratoare cu funcție de
economisire a apei pentru robinete, aparate de
duș, aparate de uz sanitar, aparate de încălzire
pentru băi, aparate electrice pentru duș, aparate
pentru spălarea picioarelor, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate din
porțelan, bideuri, bideuri portabile, boilere pentru
spălare, cabine de baie, cabine de duș din sticlă,
cabine din metal pentru dușuri, cabine pentru
duș, capace de WC pentru copii, capace pentru
scaune (părți de instalații sanitare), capete de
duș, capace sanitare pentru vasul de toaletă,
capace pentru vase de toaletă, capete de duș
care constituie componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă, capete de duș cu funcție de
economisire a apei, capete de pulverizare pentru
dușuri, chiuvete, chiuvete cu picior pentru baie,
chiuvete de baie, chiuvete de baie (componente
de instalații sanitare), chiuvete de bucătărie,
chiuvete din oțel inoxidabil, chiuvete metalice,
chiuvete pentru frizerii, chiuvete pentru spălat
vasele (altele decât obiecte de mobilier), clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
closete portabile pentru activități în aer liber,
căzi care încorporează jeturi de aer, căzi cu
duș, căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii din

cadă, căzi de baie cu înălțime variabilă pentru
a fi utilizate de persoane cu handicap fizic,
căzi folosite de către persoanele cu handicap
fizic, căzi pentru băi de șezut, căzi pentru
duș, conducte pentru instalații sanitare, dopuri
pentru chiuvete, dopuri din metal pentru dușuri,
dușuri, dușuri de tavan, dușuri electrice, dușuri
exterioare pentru îmbăiere, dușuri manuale,
dușuri multifuncționale montate în prealabil,
dușuri portabile, duze pentru căzi de baie, duze
pentru căzi cu hidromasaj, dușuri puternice,
dușuri vândute sub formă de seturi, furtunuri
de duș, instalații de baie, instalații de baie
cu duș, instalații de baie folosite în scopuri
sanitare, instalații de baie pentru alimentarea
cu apă, instalații de duș, instalații pentru căzi
de masaj, instalații pentru toalete, instalații
sanitare, instalații sanitare de baie, instalații
sanitare electrice, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare portabile, lavabouri,
mânere de robinete, lavoare sub formă de cădițe,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, măști de
toaletă cu lavoar încorporat (conectat la sursa
de alimentare cu apă), paravane de cadă,
paravane de baie pentru dușuri (metal), panouri
pentru baie, pere de duș sub formă de accesorii
pentru duș, picioare de chiuvetă, piedestale
pentru vase de toaletă, picurător pentru
robinete de apă, pisoare (obiecte sanitare),
platforme de duș, pulverizatoare pentru chiuvete
de bucătărie, pulverizatoare pentru robinete,
rezervoare pentru toaletă, rezervoare de spălare
cu apă, robinete, robinete acționate fără
atingere, robinete automate, robinete cu bilă
pentru rezervoarele de WC, robinete cu două
rozete, robinete cu funcție de economisire a apei,
robinete de amestec pentru chiuvete, robinete
de amestecare pentru conducte de apă, robinete
de apă controlate electric, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă,
robinete de apă sub formă de părți de instalații
sanitare, robinete de duș, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
robinete de golire (accesorii pentru instalații),
robinete pentru baie, robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru bideuri, robinete pentru
conducte, robinete pentru controlarea fluxului
de apă, robinete pentru lavoare, robinete
pentru montarea conductelor, scaune de toaletă,
sisteme de tras apă pentru pisoare, seturi de baie
cu chiuvetă și mască cu sertare, sisteme pentru
descărcarea rezervorului de toaletă, stropitoare
pentru duș, toalete adaptate pentru a fi utilizate
de persoanele cu dizabilități, toalete adaptate
pentru pacienți medicali, toalete cu funcție
de economisire a apei, toalete cu funcții de
spălare, toalete cu funcții de sterilizare, toalete
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individuale încastrate, toalete individuale din oțel
presat, țevi ondulate metalice (piese de instalații
sanitare), toalete (WC), toalete individuale
monobloc, unități de duș, uscătoare încălzite
pentru prosoape, uși pentru cabine de duș, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, uși
pentru duș cu rame nemetalice, vane (instalații
sanitare) folosite în centre spitalicești, vane
(instalații sanitare), vase de toaletă (WC), vane
de amestec pentru dușuri, vase de toaletă pentru
copii, ventile de amestec (robinete), ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete, marketing
promotional, distribuirea de mostre 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
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.

(111)179494
29/04/2021
RAMIT IMPORT EXPORT S.R.L.,
STR. RAULUI NR. 33, CORP F, ET.
1, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03509

(740)

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

(540)

Sibiul CITEȘTE
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1027812/30.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii:"Sibiul"

───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
20.07.01; 20.07.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a cărților,
cărților ilustrate, cărților școlare, cărților
pentru copii, cărților educative, cărților de
ficțiune, cărților cu rețete culinare, dicționare,
enciclopedii, ghiduri tipărite, articole de
papetărie, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, reviste, CD-uri, jocuri,
jucării (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
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cu ridicata si amănuntul referitoare la cărți,
cărți ilustrate, cărți școlare, cărți pentru copii,
cărți educative, cărți de ficțiune, cărți cu rețete
culinare, dicționare, enciclopedii, ghiduri tipărite,
articole de papetărie, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, reviste, CD-uri,
jocuri, jucarii, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la cărți, cărți
ilustrate, cărți școlare, cărți pentru copii, cărți
educative, cărți de ficțiune, cărți cu rețete
culinare, dicționare, enciclopedii, ghiduri tipărite,
articole de papetărie , produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, reviste, CD-uri, jocuri,
jucarii, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la cărți, cărți ilustrate, cărți școlare, cărți pentru
copii, cărți educative, cărți de ficțiune, cărți cu
rețete culinare, dicționare, enciclopedii, ghiduri
tipărite, articole de papetărie, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, reviste,
CD-uri, jocuri, jucarii, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu cărți,
cărți ilustrate, cărți școlare, cărți pentru copii,
cărți educative, cărți de ficțiune, cărți cu rețete
culinare, dicționare, enciclopedii, ghiduri tipărite,

articole
de
papetărie,
produse
de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe
și
articole
pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, reviste, CD-uri, jocuri, jucarii,
informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma
unui
ghid
de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la produse cărți, cărți ilustrate, cărți
școlare, cărți pentru copii, cărți
educative,
cărți de ficțiune, cărți
cu rețete culinare,
dicționare,
enciclopedii, ghiduri tipărite,
articole de papetărie, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, reviste, CD-uri, jocuri,
jucarii, servicii de informatii
comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire la cărți, cărți
ilustrate, cărți școlare, cărți pentru copii, cărți
educative, cărți de ficțiune, cărți cu rețete
culinare, dicționare, enciclopedii, ghiduri tipărite,
articole de papetărie, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, reviste, CD-uri, jocuri,
jucării.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03569

(111)179512

05/05/2021
GREEN SPACE PROPERTIES
S.R.L., B-DUL THEODOR
PALLADY NR. 51, CLADIREA
CENTRUL DE CALCUL, DEMISOL,
CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

naționale, servicii de informații computerizate
privind proprietățile imobiliare, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de ofertă/evaluări financiare ca răspuns
la cererile de propuneri (RFP).
───────

S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL. M 106,
SC. 4, ET. 4, AP. 117, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03577

(111)179862

05/05/2021
PROMETHEUS TECHNOLOGIES
SRL, STR.UNIRII BL. 18C, AP.23,
JUD. BUZĂU, BUZAU, 120013,
BUZĂU, ROMANIA

ROOM 12
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.24

KF Kids Finance

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, servicii ale agentului imobiliar,
închirierea
apartamentelor,
management
imobiliar,
managementul
apartamentelor,
managementul
proprietăților
imobiliare,
colectarea chiriilor, servicii de brokeraj imobiliar,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
organizare de închirieri imobiliare, Intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, închirierea
bunurilor
imobiliare,
evaluări
imobiliare,
consultanță imobiliară, Investiții imobiliare,
gestionarea proprietăților (imobiliare), furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de căutare de proprietăți imobiliare

(531)

Clasificare Viena: 03.07.05; 03.07.25;
17.02.13; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#204983), portocaliu (HEX #d49001),
galben (HEX #fec842), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii mobile descărcabile, aplicaţii mobile
educative descărcabile, software educaţional.
36. Servicii financiare personale, servicii
financiare, servicii de carduri bancare.
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41. Educație, furnizarea educației, sisteme
de joc (divertisment, educație), furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizarea de
informații în domeniul educației on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe Internet.
───────

(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, dezinfectante.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03581

(111)179677

06/05/2021
PANDELE LIVIU, STR. BISERICII
ROMANE NR.88, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

NOZOCOOM FORTE

ANTIINFLAMCBD
(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, dezinfectante.

(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, dezinfectante.
───────

───────

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

(540)

M 2021 03583

(111)179676

06/05/2021
LIVIU PANDELE, STR. BISERICII
ROMANE NR.88, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

CBDGLICEM

(111)179675
06/05/2021
LIVIU PANDELE, STRADA
BISERICII ROMANE NR.88, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA
M 2021 03587

(540)

(111)179674
06/05/2021
LIVIU PANDELE, STRADA
BISERICII ROMANE NR.88, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA
M 2021 03588

MAGNE MONTANA
(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
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și animale, plasturi și materiale
pansamente, dezinfectante.

pentru

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03589

(111)179673

06/05/2021
LIVIU PANDELE, STRADA
BISERICII ROMANE NR.88, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179790
10/05/2021
FRIVAS TRANS CONSTRUCT
SRL, STR. LUNCII NR. 25 A, SAT
HORIA, JUD. NEAMŢ, COMUNA
HORIA, NEAMȚ, ROMANIA
M 2021 03674

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

(540)

MUSSCHIN
FV FRIVAS TRANS
CONSTRUCT

(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, dezinfectante.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 01.01.04; 26.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse in special materiale de
constructii (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, 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, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic
şi/ sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
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management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
37. Servicii de construcţii şi demolare de clădiri,
drumuri, poduri sau linii de transport, precum
şi servicii în domeniul construcţiilor, închiriere
de utilaje, instalaţii şi echipamente pentru
construcţii, demolări, curățenie și întreținere,
instalare, curățare, reparare și întreținere,
reparații și întreținere de clădiri, lustruirea,
instalarea, întreținerea şi repararea geamurilor,
ferestrelor şi jaluzelelor.
39. Transport și livrare de bunuri, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, depozitare și livrare de
bunuri.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri, vinuri spumante
───────

M 2021 03733

(740)

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03700
(111)179937
10/05/2021
VIA VITICOLA S.R.L., STRADA
GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR.26, CORP A1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Caii de la Letea QuintEssence
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.11.09; 26.15.25

(111)180502
11/05/2021
DANIELA MARIA TUDOR,
STR. ARINILOR NR. 43, JUDEŢ
VALCEA, RAMNICU-VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

HN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse pentru telefoane, huse pentru tablete,
huse pentru laptopuri, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse de protecție pentru cititoare
de cărți electronice, incarcatoare, încărcătoare
usb, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
de baterii pentru telefoane, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
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protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, baterii pentru telefoane, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, baterii externe.
───────

organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.
44. Servicii de igienă și frumuseţe pentru
oameni, servicii de oftalmologie, servicii
medicale.
───────

(111)179723

(210)
(151)
(732)

M 2021 03761

(740)

INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, CALEA RAHOVEI
NR. 217, BL.12, AP.60, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050896

12/05/2021
VEDERE SRL, STR. BREAZA
NR. 8, BL. 23, SC. 1, ET. 5, AP.
24, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 03789

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

13/05/2021
SKY MAP, STR. CHINDIEI, NR.
22-24, ET. 1, AP. 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(540)

OPTICA VEDERE
eyeware & more

SKY MAP

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1029955 din data 21.10.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ” OPTICA VEDERE” și ”eyeware &more”.

(531)

(111)179435

(210)
(151)
(732)

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1027600 din
data 30.09.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: SKY MAP.

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.03.01;
16.03.13; 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7711C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie și a unor
terţi, în special ochelari de vedere, rame
de ochelari, lentile de contact și accesorii
pentru ochelari (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă și să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor 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,

(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 26.01.04;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, tablori
personalizate cu constelaţii, postere din hârtie,
postere montate, postere personalizate cu
constelații, albume cu postere, afișe, afișe din
hârtie, afișe tipărite din hârtie, rame pentru
fotografii din hârtie sau carton, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de artă grafică, reproduceri grafice.
35. Servicii de vânzare online în legătură cu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu: picturi (tablouri) înrămate sau nu,
tablouri personalizate cu constelații, postere din
hârtie, postere montate, postere personalizate
cu constelații, albume cu postere, afișe, afișe
din hârtie, afișe tipărite din hârtie, rame
pentru fotografii, reproduceri artistice imprimate,
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reproduceri artistice tipărite, reproduceri de
artă grafică, reproduceri grafice, marketing
promoțional, împărţirea de eşantioane de
produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, 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, realizare de material
publicitar, toate serviciile de mai sus sunt utilizate
exclusiv în legătură cu imaginile/afişul/tablourile
care arată poziţia stelelor într-un anumit moment
din timp.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03799

(111)179532

13/05/2021
NICOLE LOCIC, STR. AMIRAL
HORIA MĂCELARIU NR. 59, ET. 1,
AP. 102, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

DRACULA'S CASTLE
SECRETS Transylvania
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
26.01.18; 11.01.03; 24.09.05
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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, 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, 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, sprayuri 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 utilizaţi
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, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
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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
dinţilor, 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, şervețele 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 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, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie 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, ceară de cizmărie,
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 îndepărtarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
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bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, şerveţele
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, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi,
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
paturi/culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
paturi, schelete de paturi din lemn, stupi,
bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi de
fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice,
lacăte, altele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de

camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobilă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
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(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/ căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic

pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de duş
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru
fixarea mochetei pe trepte, araci, nemetalici,
pentru plante sau arbori, birouri de lucrat în
picioare, suporturi pentru maşinile de calculat,
statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
doage de lemn, scaune cu trepte, nemetalice,
trepte (scări), nemetalice, taburete, dopuri,
nu din sticlă, metal sau cauciuc, saltele din
paie, împletituri din paie, borduri din paie,
animale împăiate, păsări împăiate, blaturi de
mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
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supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/
rolete interioare din lemn ţesut, mese de
scris, ambră galbenă/chihlimbar, sertare pentru
mobilă, vestiar pentru bagaje.

27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi

protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile / covoare pentru automobile,
covoare / carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu
din material textil, covoraşe de intrare, învelitori
de pardoseală, protecţii pentru pardoseli,
rezistente la foc, pentru şeminee şi grătare,
covoare pentru gimnastică / saltele pentru
gimnastică, linoleum, covoraş / preşuri, covoare
din frânghii împletite pentru pârtiile de schi,
covoare antiderapante, covoare din stuf,
tapet dinmaterial textil, învelitori de pardoseală
din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.

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,
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/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, 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 ghimber, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crenvurşti 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 conservă, 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
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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, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, 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 conservă,
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, agaragar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, branză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
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), 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
zahar, 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
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,
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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, naturala 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, marinate, 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
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 asezoanare), 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.
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, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), bere, must de bere, cocktailuri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktailuri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe nonalcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe/
suc de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
bere de ghimber, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi nonalcoolice din fructe uscate, shandy, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
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33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate

alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak)/
arak (arac), băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne, băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri
şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel (mied)/mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, alcool din orez, rom, sake, spirtoase
(băuturi), votcă, whisky, vin.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de
tip
arcade,
dresarea
animalelor,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de 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 de
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,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii 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 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 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 de grădiniţă, publicarea online a cărţilor
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, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de film,
scenarii, altele decât cele publicitare organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
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decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de 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, servicii de grădină zoologică.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, 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 de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03818

(111)179861

13/05/2021
SC EUROPEAN DIGITAL
EXCHANGE SA, BD. IULIU MANIU
NR. 154-156, BL. 36, SC. B, ET. 1,
AP. 45, SECTOR 6, BUCURESTI,
061117, ROMANIA

RONIN
(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.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03827

(111)179678

14/05/2021
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

FLiP Școala de Bani pe Roți
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03844

(111)179680

14/05/2021
SC SERVELECT SRL, STRADA
FABRICII DE ZAHAR NR.109,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400624, CLUJ, ROMANIA

SERVELECT Energy is
money! We save both.
(531)

Clasificare Viena: 15.09.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (Pantone 432),
verde (Pantone 375)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Instalare de aparate de compensare a
energiei reactive, instalare de echipament de
monitorizare a încălzirii industriale, instalare de
echipament de monitorizare a încălzirii electrice,
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, instalare de instalații de iluminat,
instalare de sisteme de iluminat, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme de
alimentare electrică, instalare și întreținere de
instalații fotovoltaice, instalare și întreținere de
instalații termice solare, întreținere, service și
reparare de aparate și instalații pentru generarea
de energie electrică, întreținere și reparare
de instalații solare, întreținere și reparare de
instalații termice solare, întreținere și reparare de
instalații de monitorizare a încălzirii, întreținere și
reparații de turbine cu gaze, renovarea instalației
electrice, service la aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, instalare de
aparate pentru economisirea energiei, instalare
de sisteme de energie solară, altele decât
pentru construcții de uz locativ, instalare de
sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locativ, amplasare de rețele de
alimentare cu electricitate, instalare de celule și
module fotovoltaice, instalare de generatoare de

electricitate, instalare de împământări electrice,
instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară, instalarea, repararea și întreținerea
condensatorilor, instalații de mașinării electrice
și de generatoare, întreținere de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, reparare de echipament
electric, reparații de turbine, reparații sau
întreținere de aparate de iluminat electrice,
servicii asigurate de electricieni, servicii de
consiliere cu privire la instalarea centralelor
electrice.
40. Servicii de consultanță privind generarea
de energie electrică, închirieri de echipamente
generatoare de energie.
42. Cercetare științifică și industrială, în
special în domeniul electricității, consiliere în
domeniul economiei de energie, consultanță
profesională privind conservarea energiei,
consultanță profesională privind eficiența
energetică în clădiri, dezvoltare de sisteme
pentru administrarea energiei și electricității,
furnizare de consiliere tehnică privind măsurile
de economisire a energiei, furnizare de
informații, consiliere și consultanță privind
reducerea emisiilor de carbon, înregistrare de
date privind consumul energetic în clădiri,
servicii de consultanță în materie de eficiență
energetică, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru generarea de energie regenerabilă,
proiectare și dezvoltare de sisteme fotovoltaice,
realizare de studii de cercetare și de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei naturale,
realizarea de studii de fezabilitate tehnică, audit
în domeniul energiei, consultanță tehnologică
în domeniul generării energiei alternative,
consultanță tehnologică în domeniile producției
și utilizării de energie, servicii de inginerie
electrică, studii tehnice de fezabilitate, întocmite
de rapoarte referitoare la proiectare, proiectare
de sisteme de iluminat, proiectare de sisteme
electrice, servicii de inginerie și inginerie asistată
de calculator, servicii de proiectare asistată
de calculator, servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator în domeniul ingineriei,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
electricitate, asistență tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei, cercetare în
domeniul energiei, consultanță pentru serviciile
tehnologie în domeniul alimentării cu energie și
electricitate, dezvoltare de ansambluri electrice,
crearea de programe de control pentru
măsurare, asamblare, ajustare și vizualizarea
aferentă, efectuare de studii de proiecte tehnice,
testare industrială de lucrări de inginerie, servicii
tehnice de măsurare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03845

(111)179998

14/05/2021
MUNDOVAL SOLUTION S.R.L.,
STR. LINIA DE CENTURĂ NR.
50, BL. Q8, SC. A, ET. 4, AP. 401,
CAMERA NR. 1, ŞTEFĂNEȘTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

corpului în scopuri terapeutice, dispozitive
folosite în dermoabraziune, aparate terapeutice
cu dispozitive de masaj.
21. Dispozitive
cu
ultrasunete
pentru
îndepărtarea țânțarilor, produse cu ultrasunete
pentru respingerea animalelor dăunătoare.
───────

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

(111)179687

(210)
(151)
(732)

M 2021 03851

(740)

PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010708, ROMANIA

(540)

14/05/2021
WIRTUAL DESIGN &
ARCHITECTURE SRL, STR.
FORTULUI NR. 51 BIS, SAT
CLINCENI, JUD. ILFOV, COMUNA
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Mundoval
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Aparate laser pentru epilare, altele decât cele
de uz medical.
9. Calculatoare tip tabletă, tablete digitale,
ceasuri inteligente, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
dispozitive de comunicații portabile, sub formă
de ceasuri de mână, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
brățări conectate (instrumente de măsură),
echipamente de comunicare, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice).
10. Aparate de masaj, instrumente de masaj
manual, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, aparate de
masaj acționate electric, aparate cu vibrații
pentru masaj, aparate de masaj, electrice
sau neelectrice, aparate de masaj profund
cu căldură, aparate electrice pentru masaje
de înfrumusețate, aparate pentru tonifierea

WIRTUAL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri, cursuri de formare,
furnizare de cursuri educaționale, coordonare de
cursuri, organizare de cursuri de instruire, cursuri
de formare avansată, furnizare de cursuri de
pregătire, oferte de cursuri de instruire, furnizare
de cursuri de formare, coordonare de cursuri
prin corespondență, cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), organizare de cursuri de
instruire tehnică, cursuri de pregătire în domeniul
designului, organizare de cursuri de pregătire în
domeniul designului, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți.
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42. Servicii de arhitectură, design arhitectural,
consultanță în arhitectură, design arhitectural
pentru planificare urbană, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, furnizare de
informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web, realizarea de planuri
arhitecturale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, servicii de arhitectură, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de planificare arhitecturală și urbană,
analize computerizate, concepție grafică de
materiale promoționale, consultanță în domeniul
proiectării tehnologice, design artistic comercial,
desen industrial asistat de calculator, creare de
animații și efecte speciale pentru terți, creare
de ilustrații grafice, creare și design de siteuri web pentru terți, design artistic industrial,
design grafic asistat de calculator, design
grafic, design grafic și industrial, design vizual,
design și dezvoltare de produs, dezvoltare
de produse, planificare în domeniul designului,
proiectare asistată de calculator pentru grafică
video, proiectare asistată de calculator pentru
operațiuni de producție, servicii de design
arhitectural, servicii de design interior și exterior,
servicii de ilustrații grafice pentru terți, servicii de
ilustrare (design), creare de pagini web pentru
alte persoane, analiza și evaluarea design-ului
produselor, consultanță în materie de design,
servicii de design grafic pentru calculator, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior, servicii de infromare privind combinațiile
de culori, vopsele și mobilier pentru design
interior, studii tehnice de fezabilitate, studii de
fezabilitate în materie de proiectare, studii de
fezabilitate referitoare la analiza materialelor,
realizare de studii de fezabilitate referitoare
la proiecte, realizarea de studii de fezabilitate
tehnică, managementul proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, cercetare în domeniul arhitecturii,
întocmire de rapoarte arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, servicii de design în
domeniul arhitecturii, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, întocmire de proiecte de
arhitectură, servicii de consultanță în materie
de planificare arhitecturală, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179436
16/05/2021
EXCLUSIVE CAPITAL SRL,
STR. CĂPŞUNILOR NR. 22, SAT
PREAJBA, JUD. DOLJ, COMUNA
MALU MARE, 207367, DOLJ,
ROMANIA
M 2021 03854

Gurmand Club
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
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, aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, aripioare de pui, babicuri, bacon, bratwurst,
broaște comestibile, nu vii, broaște-taur, nu vii,
bucati de carne refrigerate, bucăți de carne
de pui, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, bucăți de curcan,
burtă de vacă, burtă de vită, cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, afine preparate, afine
uscate, ajvar (pastă de ardei în conservă),
concentrat de alge de uz alimentar, alge
(prelucrate), alge comestibile, alge comestibile,
preparate, alge comestibile, conservate, alge
marine comestibile, uscate (hoshi-wakame),
alge marine uscate comestibile, alge marine,
uscate, amestecuri pe bază de unt, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi din lapte cu
conținut de fructe, băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, băuturi facute din iaurt,
băuturi pe bază de bacterii din acid lactic, băuturi
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pe bază de iaurt, băuturi pe bază de lactate
care conțin fulgi de ovăz, băuturi pe bază de
lapte, amestecuri pentru prepararea de supe,
amestecuri pentru supe, bisque, bulion (fierturi),
preparate pentru obținerea bulionului, bulion de
carne de vițel, concentrat din carne de vacă,
concentrate (bulion), concentrate pentru supă,
cuburi de supă, consommé-uri (supă), 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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03855

(111)179461

16/05/2021
ALENA VELOP GRAPHICS SRL,
STR. CRIZANTEMELOR NR 1,
JUD. BUZĂU, PIETROASELE,
127470, BUZĂU, ROMANIA

BUY MORE
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#4ba146), negru (HEX #262626)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, abonamente la ziare,
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, servicii de agenții de importexport în domeniul energiei, analiză de preț,
brokeraj cu liste pe bază de nume și adrese,

comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, 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, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, 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
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informatii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, 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, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, informații
despre metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere de contracte, pentru
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alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, managementul
întreprinderilor industriale și comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou, mediere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, negociere de contracte cu plătitorii de
servicii medicale, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
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 mijloace
de informare, organizare de abonamente la
pachete media, organizare de abonamente la
servicii de internet, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, organizare de
abonamente la servicii telefonice, organizare de
cumpărări colective, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de piețe de vechituri,
organizare și coordonare de vânzări de
animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, 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, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizarea abonamentelor la cărți,

reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la planurile
de cumpărare de acțiuni de către angajați,
servicii administrative referitoare la pelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii ale
agențiilor de export, servicii ale agențiilor de
import, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, servicii de abonamente la ziare, pentru
terți, servicii de achiziții, servicii de achiziții
de cupoane pentru alte persoane, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare
cu articole de birou pentru terți, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de comandă
în contul terților, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor terți, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, servicii
de externalizare sub formă de organizare de
achiziții de produse pentru alte persoane, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de import
și export, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de informare și
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de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servii de abonamente
la publicații, pentru terți, vânzare prin licitație
publică, telecomunicații (servicii de abonamente
la servicii de -pentru terți), servicii de club de cărți
cu vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, 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 cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la produse de papetărie, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, 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
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 amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, 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 aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni și
pahare, 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 sau en-gros 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 articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, 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 bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente veterinare,
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 produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
scufundare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
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 stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu arme, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
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 pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
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 îmbrăcăminți pentru
pereți, 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 articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de șelărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
navigație, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de cusut, 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 utilaje agricole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, 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 fire de tricotat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, 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
tacâmuri, 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 de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
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 animale, 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 produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, 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 alcoolice
(cu excepția berii), 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 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 băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, 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 animale vii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, 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 articole de îmbrăcăminte, 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 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 blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
calculatoare portabile, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, 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 aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seifuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu arme, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, 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 în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, 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 vehicule, 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 bere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fire de tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de șelărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
litieră pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
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 cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de navigație,
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 iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, 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 fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse horticole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la piese
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu așternuturi pentru animale, 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 echipamente de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, 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, 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 telecomunicaţii.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179912
17/05/2021
AGROLAND PROFESSIONAL
FARM SRL, CALEA LIPOVEI KM
10, DREAPTA, INCAPEREA D2,
JUDETUL TIMIS, GIARMATA,
TIMIȘ, ROMANIA
M 2021 03870

MOOCLEAN
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03872

(111)179535

17/05/2021
ANDAN IMPEX SRL, STR.
UNIREA PRINCIPATELOR NR. 40,
JUDETUL VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL IASI,
IASI, 700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

@ ANDAN electron
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii
software
pentru
calculator,
descărcabile,
programe
de
calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, publicaţii electronice,
descărcabile, etichete electronice pentru
produse, aparatura didactică audiovizuală, roboţi
telefonici, calculatoare, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), asistenţi personali digitali (apd),
agende electronice, traducătoare electronice
de buzunar, panouri informative cu afişaj
electronic, cititoare de cărţi electronice, sisteme
electronice de control al accesului pentru uşile
cu interblocare, table electronice interactive,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, sisteme de
poziţionare globală (gps), kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, holograme,
roboţi umanoizi cu inteligenţă artificială, interfeţe
pentru calculatoare, laptopuri, microprocesoare,
telefoane mobile / celulare / telefoane celulare,
monitoare (programe de calculator), mouse
pad-uri / suporturi pentru mouse, sisteme

de navigaţie pentru vehicule (calculatoare
de bord), instrumente de navigaţie, ecrane
de proiecţie, aparate de proiecţie, cititoare
(echipament de procesare a datelor), roboți
pentru teleprezență, computer game software,
downloadable, calculatoare tip tabletă, roboţi
de învăţare, calculatoare client subţire (thin
client), unităţi flash usb., toate produsele
menționate anterior fiind în legătură cu sistemele
electronice cu/fără bonde ordine pentru dirijarea
și ordonarea fluxurilor de persoane și/sau a
fluxurilor operaționale, cu aplicare în domeniul
public și privat.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
de standuri de vânzare, închirierea de
material publicitar, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, 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 comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
aranjarea vitrinelor pentru magazine, marketing
cu public ţintă, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare., toate serviciile menționate anterior
fiind în legătură cu sistemele electronice cu/
fără bonde ordine pentru dirijarea și ordonarea
fluxurilor de persoane și/sau a fluxurilor
operaționale, cu aplicare în domeniul public și
privat.
42. Calibrare (măsurare), închirierea de
calculatoare,
programare
computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
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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, 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 activităţiicărţilor de
credit pentru a detecta furtul de identitate prin
intermediul internetului, design de arte grafice,
analiza scrisului de mână (grafologie), găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrial,
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, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, 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, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
natural, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare medical, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, 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), cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, planificare
urbană, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web.
───────

(111)179933

(210)
(151)
(732)

M 2021 03875

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR.33 AP.07, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

17/05/2021
LASER EXPERT SCHOOL SRL,
STR.BERNARD SHAW, NR.36,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MED LASER EXPERT
(531)

Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:mov, auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizarea de instruire, organizarea de
cursuri de cosmetica, organizarea de cursuri de
formare, organizare de cursuri, organizarea de
cursuri pentru îngrijirea corporală, coordonare de
cursuri, servicii educative în materie de igienă.
44. Servicii de epilare, servicii personale de
epilare, servicii de consultanță cu privire la
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epilarea corporală, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03909

(210)
(151)
(732)

(111)180045

18/05/2021
GABRIEL VOIC, STR. ROŞIA
MONTANA NR. 1, BL. 17, SC.
3, ET. 1, AP. 86, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(111)179741
24/05/2021
DIGITAL IQ AGENCY SRL, STR.
TARLAUA NR 28, PARCELA
NR. 684, CAM. 1, JUDETUL
DAMBOVITA, SLOBOZIA MOARA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
M 2021 03918

CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ZENUK
(531)
(511)
(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 25.01.25;
29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, roșu, negru
(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 oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snackbar, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de catering,
servicii oferite de fast-fooduri.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.15.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
electrice pentru păr, ondulatoare electrice de
păr, foarfece de tuns, mașini de tuns, mașini
electrice de tuns, mașini de tuns electrice,
aparate electrice pentru tuns părul, aparate
de tuns părul, non-electrice, mașini de tuns
părul acționate manual, aparate electrice pentru
tuns (instrumente manuale), aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice de
tuns părul din urechi, mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, mașini de tuns (unelte
acționate manual), mașini de tuns electrice de
uz personal (acționate manual), aparate de tuns
părul, electrice și acționate cu baterii, mașini de
tuns barba, mașini de tuns (manuale), aparate
electrice de tuns barba.
9. Cântare electrice, cântare electronice,
cântare de bucătărie, cântare electronice
portabile, cântare electronice pentru bucătărie,
cântare de uz medical, cântare electronice
digitale portabile, cântare de baie digitale,
cântare electronice pentru uz personal, brățări
inteligente, brățări de identificare codate
electronic, brățări de identificare magnetice
și codificate, brățări conectate (instrumente
de măsură), brățări inteligente care transmit
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date către telefoane inteligente, cronometre
electronice de bucătărie, cronometre de
bucătărie, neelectrice.
10. Brățări antireumatismale, brățări magnetice
de uz medical, scaune de masaj, aparate de
masaj, mănuși pentru masaj, bile de masaj,
pernuțe de masaj termal, instrumente de masaj
manual, scaune de masaj cu aparate de
masaj incorporate, role de masaj electrice,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate de masaj
pentru spate, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj pentru scalp, aparate de masaj
pentru ochi, aparate cu vibrații pentru masaj, role
de spumă pentru masaj, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj pentru picioare,
aparate de masaj acționate electric, aparate de
masaj profund cu căldură, paturi de masaj de
uz medical, aparate terapeutice cu dispozitive de
masaj, aparate de masaj de uz personal, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate
de masaj (de uz medical), aparate electrice
pentru masaje de înfrumusețate, dispozitive
pentru masaj gingival pentru bebeluși, aparate
de masaj pentru scalp care funcționează cu
baterii, pietre de masaj corporal pentru terapia
de raclaj pe meridian, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz casnic, aparate electrice
pentru masajul scalpului, de uz comercial,
aparate electrice pentru masaje estetice, de
uz casnic, aparate de masaj pentru gât și
umeri, aparate electrice de masaj de uz
personal, aparate electrice de masaj pentru
uz casnic, dușuri bucale electrice utilizate de
medici stomatologi, tuburi bucale, genunchiere
(de susținere), umidificatoare pentru utilizare
în tratamente medicale, umidificatoare pentru
utilizare cu aparate de terapie respiratorie,
bandaje ortopedice, bandaje ortopedice pentru
genunchi, bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje pentru
articulații, brățări pentru fixarea articulațiilor,
bandaje de susținere pentru articulații, bandaje
(de susținere) pentru articulații anatomice,
bandaje tubulare elastice pentru susținerea
articulațiilor, lămpi chirurgicale, lămpi medicale
chirurgicale, lămpi de uz medical, lămpi folosite
la examinarea medicală, lămpi utilizate cu
instrumente dentare, lămpi pentru tratament
dentar, lămpi de uz medical (curativ), lămpi
solare de uz medical, lămpi frontale pentru
chirurgie (de purtat pe cap), dispozitive
cu lămpi cu arc carbonic pentru scopuri
terapeutice, lămpi cu infraroșii de uz medical,
suporturi ortopedice, hamuri ortopedice, perne
ortopedice, tălpi ortopedice, aparate ortopedice,
dispozitive ortopedice, articole ortopedice,

dispozitive ortopedice din silicon, proteze
ortopedice de femur, suporturi ortopedice
pentru călcâie, centuri pentru uz ortopedic,
șabloane pentru scopuri ortopedice, goniometre
de uz ortopedic, perne de uz ortopedic,
talonete de uz ortopedic, atele de uz
ortopedic, bandaje de uz ortopedic, câmpuri
ortopedice adaptate pentru operațiile ortopedice,
branțuri moi (ortopedice), suporturi arcuite
(ortopedice), branțuri ortopedice detașabile,
separatoare pentru degetele de la picioare de uz
ortopedic, aparate ortopedice pentru malformații
congenitale ale labei piciorului, protecții pentru
degete introduse în încălțăminte (ortopedice),
discuri sub formă de implanturi ortopedice
chirurgicale, separatoare ortopedice pentru
degetele de la picioare, branțuri pentru papuci
de casă (ortopedice), instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, branțuri cu
pernițe pentru pantofi (ortopedice), branțuri
pentru pantofi, de uz ortopedic, pernițe pentru
pantofi, de uz ortopedic, bandaje din gips
pentru uz ortopedic, aparate ortopedice pentru
coloana vertebrală, branțuri pentru alinierea
piciorului (ortopedice), ghete pentru exerciții
(încălțăminte ortopedică), proteze ortopedice
pentru implanturi articulare, suporturi arcuite
pentru pantofi ortopedici, implanturi ortopedice
din materiale artificiale, saltele gonflabile de
uz ortopedic, implanturi ortopedice pentru
articulații, dispozitive ortopedice de fixare,
suporturi ortopedice pentru picioare, suporturi de
compresie ortopedice.
11. Umidificatoare, umidificatoare industriale,
umidificatoare electrice, umidificatoare pentru
încăperi (aparate), umidificatoare (pentru uz
domestic), umidificatoare care generează
anioni, umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare pentru instrumente muzicale,
umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare de
aer (recipiente de apă pentru radiatoare de
încălzire centrală), umidificatoare de cameră
care conțin apă și care sunt amplasate
pe radiatoarele de încălzire centrală, lămpi
electrice, lămpi fluorescente, lămpi solare, lămpi
germicide, lămpi flexibile, lămpi decorative,
lămpi reflectoare, lămpi incandescente, lămpi
de birou, lămpi din sticlă, lămpi cu arc,
lămpi pentru bronzat, lămpi cu infraroșu, lămpi
electrice incandescente, lămpi cu ulei, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi cu halogen,
becuri de lămpi, lămpi de iluminat, lămpi de
gaz, lămpi pentru cărți, manșoane pentru lămpi,
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lămpi de urgență, lămpi de acvariu, lămpi
cu picior, lămpi pentru lavabouri, lămpi de
ondulat, lampioane chinezești electrice, lămpi
pentru camping, lămpi cu led, lămpi de unghii,
lămpi pentru corturi, lampi de podea, lămpi de
laborator, lămpi de buzunar, lămpi de siguranță,
lămpi pentru inspecție, lămpi cu descărcare,
lămpi de masă, lămpi pentru instalații electrice,
lămpi pentru iluminat festiv, lămpi electrice
de noapte, lămpi portabile (pentru luminat),
suporturi pentru lămpi neelectrice, dulii pentru
lămpi electrice, lămpi cu descărcare electrice,
lămpi pentru iluminarea vehiculelor, ornamente
superioare pentru lămpi, lămpi de căutare
portabile, lămpi de iluminat pentru exterior,
lampioane japoneze din hârtie, lampioane din
hârtie, portabile, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi
de plafon suspendate, abajururi opace pentru
lămpi, filtre pentru lămpi electrice, lămpi
alimentate cu energie solară, abajururi de sticlă
pentru lămpi, lămpi de iluminat pentru acvarii,
lămpi din hârtie verticale (andon), lămpi de
iluminat pentru proiectoare, lămpi de siguranță
cu leduri, lămpi de lectură pentru autovehicule,
lămpi în formă de lumânări, lămpi cu neon
pentru iluminat, lămpi echipate cu suporturi
extensibile, abajururi pentru lămpi de masă,
lămpi cu raze ultraviolete, care nu sunt utilizate
în scop medical, lămpi fluorescente cu lumină
ultravioletă de intensitate scăzută, lămpi pilot
pentru aparate cu aprindere de gaze, lămpi cu
raze ultraviolete (nu de uz medical), lămpi uv cu
halogen pentru vapori de metale, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
lămpi terapeutice, pentru alte scopuri decât cele
medicale, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), lămpi cu raze ultraviolete
(altele decât cele de uz medical), lămpi cu
infraroșu, nu de uz medical, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, lămpi cu
incandescență pentru instrumente optice, lămpi
electrice pentru iluminare în exterior, lămpi cu
infraroșii pentru uscarea părului, benzi cu led,
mașini de bucătărie (pe gaz) pentru gătit.
21. Aparat de masaj pentru pielea capului,
figurine din sticlă, figurine din porțelan, figurine
din sticlă colorată, figurine realizate din porțelan,
figurine de teracotă, figurine din teracotă, figurine
ornamentale confecționate din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din sticlă, figurine
ornamentale realizate din porțelan, figurine
confecționate din sticlă decorativă, figurine
confecționate din porțelan fosfatic, figurine
realizate din ceramică, figurine din fibră de
sticlă, figurine confecționate din cristal cu plumb,
figurine decorative (machete) confecționate din

sticlă, perii electrice rotative pentru păr, ustensile
de bucătărie, forme pentru bucătărie, forme de
bucătărie, recipiente pentru bucătărie, mănuși de
bucătărie, site de bucătărie, pâlnii de bucătărie,
ustensile de bucătărie, vase pentru bucătărie,
vase de bucătărie, ustensile de bucătărie, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, palate
de amestecare neelectrice pentru utilizare în
bucătărie, bureți abrazivi de bucătărie sau de
uz casnic, aparate de zdrobit pentru utilizare în
bucătărie, neelectrice, linguri pentru gătit și servit
(ustensile de bucatarie), capace de uz universal
pentru recipiente de bucătărie, prese de tortilla,
neelectrice (ustensile de bucătărie), polonice
(ustensile de menaj sau de bucătărie), utensile
de bucătărie, nu din metale prețioase, linguri
pentru gătit și servit, pentru bucătărie, discuri
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
linguri de spumă (instrumente neelectrice pentru
bucătărie), borcane de bucătărie (nu din metale
prețioase), bureți abrazivi pentru utilizare în
bucătărie (curățare), articole de bucătărie pentru
controlarea curgerii lichidelor, seturi portabile
de bucătărie pentru excursii, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), prese de usturoi
(ustensile de bucătărie), dispozitive de măcinat
de bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
menaj sau bucătărie, ustensile casnice și de
bucătărie, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
suporturi pentru ustensile de bucătărie.
28. 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.
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18/05/2021
ZIBELIBE S.R.L., VALEA VIȘEULUI
NR.115A, JUDEŢ MARAMUREŞ,
VALEA VIȘEULUI, MARAMUREȘ,
ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDEŢ
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

LET'S COFFEE
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1027804 din
data 01.10.2021 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ”COFFEE”.

(531)

Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, amestecuri de cafea, pungi de
cafea umplute, cafea gata preparată, cafea
măcinată, doze de cafea gata de a fi consumate,
umplute, cafea prăjită, cafea prăjită instant, cafea
măcinată prăjită, cafea neagră, cafea pudră,
cafea pudră instant, cafea rece, cafea proaspătă,
cafea cu lapte, cafea espresso, băuturi de cafea,
băuturi (pe bază de cafea), băuturi mix de cafea,
boabe de cafea, băuturi de cacao, băuturi de
ciocolată, băuturi de ceai, băuturi (pe bază de
ciocolată), băuturi (pe bază de ceai), băuturi
mix de cacao, băuturi mix de ciocolată, băuturi
mix de ceai, sirop pentru îndulcit (care nu se
utilizează ca băutură), zahăr, miere, condiment
natural (utilizat pentru băuturi), preparate pentru
prepararea băuturilor de cafea, preparate pentru
prepararea băuturilor de cacao, preparate pentru

prepararea băuturilor de ciocolată.batoane de
cereale și batoane energizante, produse de
brutărie, produse de patiserie, dulciuri, ceai.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale şi
carbogazoase, băuturi nonalcoolice din fructe
şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
nealcoolice pentru prepararea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, publicitate,
managementul afacerilor, servicii de desfacere,
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross și en-detail,
prezentări de produse și servicii, prezentarea,
difuzarea și distribuirea de prospecte, imprimate,
de orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, on-line într-o rețea computerizată sau
prin alte mijloace de comunicații, servicii de
aprovizionare (achiziţii) pentru terţi, cumpărare
şi vânzare pentru terţi, servicii de agneţii de
import-export, organizare de expoziţii, târguri,
prezentări de produse şi servicii în scop
publicitar, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
de prospecte, imprimate, eşantioane, de orice
tip şi pe orice cale prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, online într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăți de
produse (exceptând transportul lor), permițând
în mod convenabil consumatorilor să vadă și
să cumpere, în magazine, lanț de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poștă,
internet sau prin alte mijloace de comunicații.
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de cafenele, servicii oferite de snack baruri,
servicii oferite de restaurante și servicii de
restaurante pentru mâncare de luat masa,
servicii de catering, servicii de livrare a cafelei
pentru birouri și companii, servicii în legătură
cu acorduri privind evenimente, pregătirea și
furnizarea de alimente și băuturi, prepararea
de alimente și băuturi, pregătirea alimentelor și
băuturilor pentru colectare.
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MIHAELA CHIRILOAIA, STRADA
FLORI DE CÎMP NR. 9 B, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

CHEFS EVOLUTION
(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, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, alimente refrigerate constând în principal
din pește, antreuri preparate constând în
principal din fructe de mare, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aripioare de pui, brioșe cu ouă, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
burtă de vită, calmar preparat, carne de vită
preparată, carne prajita de pui, carne preparată,
cartofi umpluți, chiftele din pește, chili con carne
(tocană de ardei iute și carne), cine preambalate
care conțin în principal fructe de mare, cine
preambalate constând în principal din vânat,
concentrat din carne de vacă, consommé-uri,
cremă de fructe, falafel, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), feluri de mâncare preparate
din carne, fiertură (supe), fileuri de pește la
grătar, ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși
cu brânză proaspătă de vaci, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi),
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, congelate rapid,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite constând în principal din
carne de pui, mâncăruri gătite constând în

principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din pește, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
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 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, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază de
carne, omlete, pește gătit și congelat, pește
cu aromă de cartofi prăjiți, pârjoale din carne,
plăcintă cu carne, salate aperitiv, salate cu carne
de pasăre, salate de cartofi, salate de legume,
salate pe bază de cartofi, salate preparate,
salată caesar, sarmale în foi de viță, supe, supe
la conservă, supe și baze de supă, consomméuri (supe), extracte pentru supe, fond de supă
sub formă de granule, preparate pentru supă de
legume, supă groasă, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri cu
legume preparate, ciorbe, supe miso, supe miso
gata-preparate, supă de bame, supă de tăieței,
supă gata-preparată, supă groasă, surimi, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), tocană cu curry semipreparată, tocane
(alimente), tocană de vită, tocăni, turte din pește
și cartofi dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen),
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.
30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat
din biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru
biscotti, aluaturi împletite prăjite, amestecuri
de ciocolată caldă, alimente preparate pe
bază de tăieței, alimente sărate preparate din
făină de cartofi, aperitive (tartine), baghete
umplute, bezele, biscuiți crackers, biscuiți
crocanți, biscuiți de graham, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți umpluți cu brânză,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți cu aromă
de brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
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cu ceapă, biscuiți umpluți cu brânză, bomboane
cu ciocolată, brioșe, budinci, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), bulete din
orez, chifle cu gem, cornuri, chifle umplute,
chifle înăbușite umplute cu pastă de fasole
roșie, chipsuri tortilla, clătite, clătite congelate,
clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite sărate,
covrigei, cremă de ouă englezească, creme
englezești custard (deserturi la cuptor), crema
spumă (dulce), decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, creme pe bază de cacao sub formă de
produse tartinabile, creme pe bază de ciocolată,
ciocolată, ciocolată de casă, ciocolată cu
alcool, ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, clătite americane, cozonaci,
cafea, ciocolată caldă, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, decorațiuni pentru pomul de
crăciun (comestibile), deserturi cremă instant,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
empanada, flan (produs de cofetărie), fondue
din ciocolată (produs de cofetărie), fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe trase
în ciocolată, feluri de mâncare în special pe
bază de orez, friganele congelate, frigănele,
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 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 din
grâu integral, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, găluște de
creveți, găluște de orez, gustări sărate pe bază
de cereale, gustări sărate pe bază de porumb,
hamburgeri cu brânză, halva, jeleuri de fructe
(cofetărie), jiaozi (găluști umplute), lasagna, lipii
cu pui, macaroane cu brânză, marțipan, marțipan
din ciocolată, măr pané, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, nuga, lapte de pasare, paella, paste
făinoase umplute, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște (aluat umplut), pateuri cu
cârnați, pâine, produse de brutărie, produse de
brutărie fără gluten, pâine cu umplutură, pateuri
cu ciocolată, pizza, pizza fără gluten, pizza

preparată, pizza împăturită (calzone), praline
cu napolitană, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie umplute cu vin, plăcinte, plăcinte cu
carne, plăcinte cu carne de pasăre sau de vânat,
plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu carne de
pui, plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte
cu pește, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
proaspete, prăjitură din drojdie de bere, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din amidon de
porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din pesmet, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, rulouri cu
cârnați proaspeti, rulouri cu ou, rulouri de pâine
umplute, rulouri de primăvară, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, snacksuri răsucite cu gust de brânză,
spaghetti și chiftele, spirale din porumb, sushi,
tortillas, turte din orez, wonton (aluat umplut),
aluat din biscuiți graham pentru tarte, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), specialități de patiserie,
spume de ciocolată, înghețată, parfeuri, torturi,
torturi de înghețată, șerbeturi și sorbete,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, pește sau legume adăugate, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie din legume
și carne, ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați
proaspeți, salate de paste, salată de macaroane,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată, sandvișuri care conțin file de pește,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri cu
carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu pește, sendvișuri
cu carne de curcan, spaghete cu sos de roșii
la conservă, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, trufe cu rom (produse
de cofetărie), rulouri cu scorțișoară, specialități
de patiserie, sufleuri ca desert, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), taco, tartă de orez, tăiței
ramen, turte de mălai fierte într-un înveliș de
frunze, vafe, vată de zahăr.
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35. Asistență în afaceri, management și servicii

administrative, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, comandă computerizată
de stoc, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
prezentarea produselor în medii de comunicare,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comenzi pe un site de internet, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de patiserie, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iaurturi înghețate, 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 ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, 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
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, 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 șerbeturi, 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 de telemarketing, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de agenții de import și export, servicii de
comenzi online computerizate, strângerea la un
loc, în folosul terților, de produse alimentare și
băuturi destinate consumului uman (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putând 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 sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.
39. Ambalare cadouri, ambalare de alimente,
ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalare
de produse alimentare, ambalarea, ambalarea
mărfurilor, ambalarea produselor, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, colectare, transport
și livrare de produse, livrarea de colete,
depozitare de alimente, depozitare de alimente
congelate în magazii, depozitare de băuturi,
depozitare de bunuri comerciale, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare de vinuri în condiții de temperatură
și umiditate controlată, depozitare în spații de
refrigerare a fructelor de mare, depozitare în
vrac, depozitare refrigerată de bunuri, depozitare
și livrare de bunuri, depozitare temporară de
livrări, împachetare de cadouri, împachetarea
produselor, livrare de cadouri, livrare de băuturi
spirtoase, livrare de colete prin curier, livrare
de coșulețe conținând pâine și băuturi, livrare
de coșuri cadou cu obiecte selectate pentru
o ocazie sau un motiv special, livrare de
pizza, livrare de produse de băcănie, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente, livrare de vinuri, livrare rapidă de
mărfuri, organizare de livrări de cadouri, servicii
de livrare, servicii de ambalare, servicii de
impachetare, servicii de transport de alimente.
43. Servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de fastfooduri, furnizarea de informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, 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
locuri de cazare pentru recepții, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, 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 mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
restaurante (servirea mesei), servicii de
alimentație publică, servicii de restaurant, servicii
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de cafenea, servicii de braserie, servicii de
restaurante tip drive, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de bufet,
servicii de cantină, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant washoku, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, 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 oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în gogoșării, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
mâncare la pachet (take-away/take-out), servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
sculptură culinară.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179993
19/05/2021
RADU GHEORGHE ANTOHE,
STR. ELIAS NR 482, JUDETUL
BACAU, SASCUT, 607520, BACĂU,
ROMANIA

M 2021 03959

Ora de zootehnie
cu Dr Radu Antohe
(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 agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.
───────

(111)180027

(210)
(151)
(732)

M 2021 03966

(740)

SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

19/05/2021
HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03941

(111)179666

19/05/2021
KATTY FASHION S.R.L., CALEA
CHIȘINĂULUI NR. 57, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, 700179, IAȘI, ROMANIA

ETICHETA VERDE HOLCIM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcţii, nemetalice.
───────

KARE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Creare de platforme informatice pentru terți.
───────
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(111)179990
20/05/2021
SIDE GRUP SRL, FELNAC NR.
1000, CP 2900, JUD ARAD,
FELNAC, ARAD, ROMANIA

(111)179989
20/05/2021
SIDE GRUP, FELNAC NR. 1000,
CP 2900, JUD. ARAD, FELNAC,
ARAD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03988

(210)
(151)
(732)

M 2021 03989

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

(540)

side grup
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.05;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. 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
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
───────

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 25.01.05; 29.01.12
Culori revendicate:albastru, verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. 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
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
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03994

(111)179516

27/05/2021
YOLO BLOOM S.R.L., STR.
ATACULUI NR. 40, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, 410183, BIHOR,
ROMANIA

YOLO BLOOM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, produse
cosmetice pentru piele.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04004

(111)179430

20/05/2021
FREMANTLEMEDIA LIMITED, 1
STEPHEN STREET, LONDON,
W1T 1AL, MAREA BRITANIE

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

PREȚUL CEL BUN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Înregistrări de sunete şi imagini pe orice
suport, aparate pentru transmitere de semnale
audio şi/sau video, înregistrări de filme
şi programe de televiziune, înregistrari de
sunet şi muzică, casete audio-video, compact
discuri, dvd-uri, înregistrări fonografice, CDROM-uri, program pe calculator înregistrate,
software pentru a permite încărcarea, postarea,
prezentarea, afişarea, etichetarea, blogging-ul,
sharing-ul sau furnizarea de materiale sau
informaţii electronice pe internet sau alte reţele
de comunicaţii, software de jocuri pe calculator,
jocuri pe calculator, înregistrări video furnizate
de pe internet, publicaţii electronice descărcabile
furnizate online din baze de date sau pe internet,
publicaţii electronice în orice suport, opere de
artă descărcabile furnizate online din baze de
date sau de pe internet, opere de artă electronică

în orice suport, screensavere, seturi de jocuri pe
televizor, discuri laser, mousepad, software ce
se poate descărca pe telefoanele mobile, tablete
şi alte dispozitive mobile electronice, software
de calculator sub formă unei aplicaţii pentru
dispozitive mobile şi computere, aplicaţii cu jocuri
pe calculator descărcabile.
38. Difuzare, difuzare de programe de
televiziune,
radiodifuziune,
difuzare
de
televiziune prin satelit, difuzare de televiziune
prin
cablu,
comunicare
prin
telefon,
servicii telefonice interactive, servicii de
mesagerie telefonică, servicii de comunicare
prin intermediul undelor radio, telefoanelor,
internetului, reţelei mondiale web, cablului,
satelitului, microundelor şi reţelei electrice,
telefonie, postarea, etichetarea, blogging-ul şi
sharing -ul de imagini, grafică, sunet, text sau
informaţii audio-vizuale prin internet sau altor
reţele de comunicaţii în scopuri educaţionale şi
de divertisment.
41. Servicii de divertisment, servicii de
divertisment cu caracter de producţie şi
sindicalizare de programe de televiziune şi
înregistrări audio şi/sau video furnizate prin
televiziune prin cablu, internet, video la cerere,
dispozitive mobile şi alte platforme de distribuţie,
servicii de publicare, divertisment, divertisment
online, activităţi sportive şi culturale, servicii
de jocuri electronice furnizate prin internet,
furnizarea de publicaţii electronice online,
închirierea de înregistrări audio şi video,
programe de radio şi televiziune şi filme, servicii
de divertisment teatral, muzical, de televiziune şi
film, publicarea online de cărţi, texte şi jurnale,
furnizarea de înregistrări video şi audio digitale
(care nu se pot descărca) prin intermediul unei
reţele de calculatoare, cum ar fi internetul,
furnizarea de publicaţii electronice online (care
nu se pot descărca) din baze de date sau de pe
internet, furnizare de imagini electronice şi opere
de artă (care nu pot fi descărcate) online din
baze de date sau de pe internet, divertisment de
teatru, emisiuni de jocuri, servicii de divertisment
pentru televiziune care implică participarea
publicului telefonic, divertisment interactiv pentru
utilizare telefonului mobil, jocuri pe internet,
divertisment în direct, organizarea, producerea
şi prezentarea spectacolelor în direct, formaţii,
comedie şi dans în direct, producţia de programe
de televiziune în direct, servicii de informare şi
consultanţă cu privire la cele menţionate anterior.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04009
(111)180583
20/05/2021
VALENTIN TEODORIAN COSTEA,
STR GHIRLANDEI NR. 2, BL. N1,
SC.3, ET. 4, AP. 46, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 062244, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

PALINCA

Maxim Pe Flow

(531)

(111)179785
21/05/2021
CLAUDIU PARASCHIV, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 95, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 04048

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1029606/19.10.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "PALINCA".

Clasificare Viena: 11.03.02; 26.02.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, roz, mov
(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.

(531)

Clasificare Viena: 02.01.12; 18.03.02;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04050
(111)179502
21/05/2021
AGROMAS GRUP SRL, SAT
COSÂMBEȘTI, JUDEŢ IALOMIŢA,
SAT COSÂMBEȘTI, IALOMIȚA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR 11 IUNIE,
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(111)179776
21/05/2021
SHENZHEN CREALITY 3D
TECHNOLOGY CO. LTD, 1808,
JINXIUHONGDU BUILDING,
MEILONG BLVD. XINNIU
COMMUNITY, MINZHI STREET,
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN
CITY, 518131, CHINA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04057

(740)

S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
(540)

AGROMAS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 05.03.11;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde
(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 marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
a îngrășămintelor, fertilizanților pentru pământ,
stimulatorilor de creștere (alții decât cei
de uz medical sau veterinar), tratamentelor
pentru conservarea semințelor, erbicidelor,
fungicidelor, insecticidelor, regulatorilor de
creștere a insectelor, moluscocidelor (exceptând
transportul lor) 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.
39. Servicii de distribuție.
44. Servicii
de
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură.

ENDER
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Imprimante 3D, pixuri pentru imprimare 3D,
roboți industriali, mașini de gravat cu laser,
mașini de tăiat, mașini de turnătorie, mașini
de ștanțat, mașini de embosare, capete de
imprimare pentru mașini industriale de imprimat,
mașini de turnare a plasticului prin injecție,
mașini de certificare, mașini pentru industria
sticlei, inclusiv mașini pentru sticla obișnuită,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastic,
mașini de gravat, mașini de turnare prin
compresie, mașini de manipulare, automate
(manipulatoare), piese pentru mașini, și anume,
matrițe pentru utilizare la fabricarea modelelor
din plastic.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 04058
(111)179777
21/05/2021
SHENZHEN CREALITY 3D
TECHNOLOGY CO. LTD, 1808,
JINXIUHONGDU BUILDING,
MEILONG BLVD. XINNIU
COMMUNITY, MINZHI STREET,
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN
CITY, 518131, CHINA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(111)179539
21/05/2021
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-GU,
SEOUL, REPUBLICA COREEA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04061

(740)

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1,
SECTOR1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GENESIS
(511)

SERMOON
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Imprimante 3D, pixuri pentru imprimare 3D,
roboți industriali, mașini de gravat cu laser,
mașini de tăiat, mașini de turnătorie, mașini
de ștanțat, mașini de embosare, capete de
imprimare pentru mașini industriale de imprimat,
mașini de turnare a plasticului prin injecție,
mașini de certificare, mașini pentru industria
sticlei, inclusiv mașini pentru sticla obișnuită,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastic,
mașini de gravat, mașini de turnare prin
compresie, mașini de manipulare, automate
(manipulatoare), piese pentru mașini, și anume,
matrițe pentru utilizare la fabricarea modelelor
din plastic.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Finanțare pentru automobile, finanțare în
rate a automobilelor, împrumuturi în rate pentru
automobile, finanțarea închirierii-cumpărării de
automobile, brokeraj de închiriere-cumpărare
de automobile, finanțarea leasingului auto,
servicii de consultanță și brokeraj referitoare
la asigurarea vehiculelor, servicii de asigurare
auto, consultanță în asigurarea vehiculelor,
servicii de asigurare a vehiculelor, informații
privind asigurarea vehiculului, informații privind
asigurările auto, brokeraj de asigurare a
vehiculelor, furnizarea de cote de asigurare
pentru vehicul, evaluare auto, evaluarea
automobilelor uzate, furnizarea de informații
referitoare la evaluarea automobilelor uzate,
organizarea încasărilor monetare.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04062
(111)179540
21/05/2021
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-GU,
SEOUL, REPUBLICA COREEA

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1,
SECTOR1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(111)179724
21/05/2021
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04073

(740)

CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(540)

GENESIS
(531)
(511)

NaturRo

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Finanțare pentru automobile, finanțare în
rate a automobilelor, împrumuturi în rate pentru
automobile, finanțarea închirierii-cumpărării de
automobile, brokeraj de închiriere-cumpărare
de automobile, finanțarea leasingului auto,
servicii de consultanță și brokeraj referitoare
la asigurarea vehiculelor, servicii de asigurare
auto, consultanță în asigurarea vehiculelor,
servicii de asigurare a vehiculelor, informații
privind asigurarea vehiculului, informații privind
asigurările auto, brokeraj de asigurare a
vehiculelor, furnizarea de cote de asigurare
pentru vehicul, evaluare auto, evaluarea
automobilelor uzate, furnizarea de informații
referitoare la evaluarea automobilelor uzate,
organizarea încasărilor monetare.

(531)

Clasificare Viena: 05.03.14; 26.01.03;
27.05.01; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #016B00), verde deschis (HEX
#A4CC38)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente,
suplimente
dietetice,
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04074
(111)179725
21/05/2021
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, ROMANIA
CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180596
21/05/2021
IONUT GABI RAILEANU, STR.
CERCETĂTORILOR NR. 8, BLOC
32, SC. 2, AP.104, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 042024, ROMANIA
M 2021 04080

(540)

Naturia

Reposturare By
Ionut Raileanu

(531)

Clasificare Viena: 05.03.14; 26.01.03;
27.05.01; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #016B00), verde deschis (HEX
#A4CC38)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente,
suplimente
dietetice,
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.
───────

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1029840 din data
21/10/2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “ Reposturare “.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.01; 02.09.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04095

(111)179817

24/05/2021
CONSILIUL JUDEȚEAN
PRAHOVA, BULEVARDUL
REPUBLICII NR. 2-4, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100008,
PRAHOVA, ROMANIA

Ținutul Vinului
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(111)180034
24/05/2021
COPRAAG ENTREPRENEUR
SRL, STR. NEGRU VODA NR.
30, CAMERA 17, JUDEŢ ARGEŞ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04106

(740)

MUSAT & ASOCIATII INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BD. AVIATORILOR
NR. 43, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

COPRAAG ENTREPRENEUR
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.03.02; 14.03.20;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate:albastru
(R93G171B116), verde (R86G81B105)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Afișe, afișe publicitare, afișe (suporturi
pentru - din hârtie sau carton), afișe tipărite
din hârtie, agende, articole pentru birou,
articole de papetărie pentru birou, bannere
de afișaj fabricate din carton, bannere de
afișaj realizate din hârtie, bannere din hârtie,
buletine informative, buletine (materiale tipărite),
broșuri tipărite, broșuri, blocnotesuri, calendare,
calendare de birou, calendare cu foi detașabile,
calendare de perete, calendare tipărite, carnete
de tip memento, carnețele, cărți de vizită,
cartonașe informative tipărite, cataloage, coli de
hârtie pentru notițe, coli de hârtie (papetărie),
cutii confecționate din hârtie, cutii confecționate
din carton, ecusoane cu nume (articole de birou),
dosare, documente de prezentare tehnica,
dosare pentru documente (papetărie), dosare
pentru documente sub formă de portofel, foi
tipărite cu informații, formulare (imprimate),
grafice tipărite, hârtie cu antet, hârtie de
blocnotes, hârtie de scris cu antet, hârtie de scris,
jurnale comerciale, manuale de instrucțiuni,
manuale destinate instruirii, manuale tipărite,
mape de corespondență, mape de hârtie
(papetărie), mape pentru documente, mape
pentru schițe, mape tip servietă, materiale
imprimate, materiale tipărite pentru instruire,
panouri publicitare tipărite, din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
din hârtie, panouri publicitare din carton, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, pixuri colorate,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri și stilouri,
machete arhitecturale, planuri arhitecturale,
planuri tipărite, pliante informative tipărite, plicuri,
programe pentru diferite evenimente, programe
tipărite, pungi de hârtie, pungi de hârtie
pentru cadouri, reclame tipărite, regulamente,
reprezentări grafice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, schițe.
35. Managementul proiectelor de afaceri,
administrarea afacerilor, administrare în materie
de planificare a afacerilor, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
administrare în materie de metode de vânzare,
promovarea afacerii (publicitate), furnizare de
informații de marketing prin intermediul site-urilor
web.
37. Servicii de construcții, construcții civile,
consultații pentru construcții, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri instituționale, construcții și
demolări de clădiri, servicii de construcții, servicii
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de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), supervizarea
construcțiilor pe șantier, supraveghere a
lucrărilor de construcții, servicii de management
în construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcții de clădiri,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
realizarea de construcții cu caracter industrial,
lucrări de construcții de inginerie civilă, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte de construcții, supravegherea
construcțiilor incluse în proiecte de inginerie
civilă, servicii de supraveghere a construcțiilor
de clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, supravegherea pe șantier a
construcțiilor constând în lucrări de inginerie
civilă, managementul proiectelor de construcție
pe șantier.
42. Construcții civile, realizarea de planuri
(construcții), elaborare de planuri (construcții),
dezvoltare de proiecte de construcții, elaborare
de planuri în domeniul construcțiilor, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, studii
de proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
realizare de studii de proiecte tehnice pentru
proiecte de construcții.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04113

(111)179438

28/05/2021
WEALTH HOUSE SRL, BLD.
BUCURESTI, NR. 2F, BL. 15F, SC.
F, ET. 5, AP. 21, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

THE TAKEOVERS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, 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, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printrun site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani (divertisment), organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, 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 pentru divertisment,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări
în scopuri de divertisment, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
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de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor (servicii
de impresar), planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri, planificarea de spectacole, prezentări
audiovizuale, servicii de divertisment, servicii
de divertisment audio, servicii de diverstisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment furnizate on-line printro bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment furnizate prin telefon,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment pentru marele public, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
organizarea de turnee sub formă de servicii de
divertisment, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare și coordonare de
baluri, planificarea de recepții (divertisment).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180032
24/05/2021
UBITECH CONSTRUCTII SRL,
SPLAIUL UNIRII NR. 247-251,
BIROUL NR. 3, ET. 2, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 04120

MUSAT & ASOCIATII INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BD. AVIATORILOR
NR. 43, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011853, ROMANIA

(540)

UBITECH build in build out
(531)

Clasificare Viena: 14.03.20; 26.04.05;
27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru (RGB 20,
20), verde (RGB 95, 116, 35), albastru
(RGB 13, 60, 68), gri (RGB 130, 130,
130)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Afișe, afișe publicitare, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton, afișe tipărite
din hârtie, agende, articole pentru birou,
articole de papetărie pentru birou, bannere
de afișaj fabricate din carton, bannere de
afișaj realizate din hârtie, bannere din hârtie,
buletine informative, buletine (materiale tipărite),
broșuri tipărite, broșuri, blocnotesuri, calendare,
calendare de birou, calendare cu foi detașabile,
calendare de perete, calendare tipărite, carnete
de tip memento, carnețele, cărți de vizită,
cartonașe informative tipărite, cataloage, coli de
hârtie pentru notițe, coli de hârtie (papetărie),
cutii confecționate din hârtie, cutii confecționate
din carton, ecusoane cu nume (articole de birou),
dosare, documente de prezentare tehnica,
dosare pentru documente (papetărie), dosare
pentru documente sub formă de portofel, foi
tipărite cu informații, formulare (imprimate),
grafice tipărite, hârtie cu antet, hârtie de
blocnotes, hârtie de scris cu antet, hârtie de scris,
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jurnale comerciale, manuale de instrucțiuni,
manuale destinate instruirii, manuale tipărite,
mape de corespondență, mape de hârtie
(papetărie), mape pentru documente, mape
pentru schițe, mape tip servietă, materiale
imprimate, materiale tipărite pentru instruire,
panouri publicitare tipărite, din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
din hârtie, panouri publicitare din carton, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, pixuri colorate,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri și stilouri,
machete arhitecturale, planuri arhitecturale,
planuri tipărite, pliante informative tipărite,
plicuri, programe pentru diferite evenimente,
programe tipărite, reclame tipărite, regulamente,
reprezentări grafice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, schițe, pungi de hârtie, pungi
de hârtie pentru cadouri.
35. Managementul proiectelor de afaceri,
administrarea afacerilor, administrare în materie
de planificare a afacerilor, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
administrare în materie de metode de vânzare,
promovarea afacerii (publicitate), furnizare de
informații de marketing prin intermediul site-urilor
web.
37. Construcții civile, consultații pentru
construcții, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri instituționale, construcții și demolări
de clădiri, servicii de construcții, servicii
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), supervizarea
construcțiilor pe șantier, supraveghere a
lucrărilor de construcții, servicii de management
în construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcții de clădiri,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
realizarea de construcții cu caracter industrial,
lucrări de construcții de inginerie civilă, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte de construcții, supravegherea
construcțiilor incluse în proiecte de inginerie
civilă, servicii de supraveghere a construcțiilor
de clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, supravegherea pe șantier a
construcțiilor constând în lucrări de inginerie
civilă, managementul proiectelor de construcție
pe șantier.
42. Servicii de proiectare, servicii de proiectare
tehnologică, proiectare și consultanță în
inginerie, proiectare de clădiri, proiectare

tehnică, proiectare de matrițe, proiectare
de hoteluri, proiectare de case, proiectarea
amplasării birourilor, proiectare în domeniul
ingineriei, proiectare (design) de clădiri, servicii
de proiectare grafică, proiectare (design) de
birouri, proiectare de clădiri industriale, servicii
de proiectare tehnică industrială, proiectarea
(designul) spațiului interior, servicii de proiectare
tehnică, proiectare a exterioarelor clădirilor,
proiectare de spații de birou, servicii de
proiectare a caselor, proiectare de standuri de
expoziție, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
proiectare de software pentru drivere, servicii
de proiectare a clădirilor, proiectare de software
pentru terți, servicii de proiectare privind
proprietățile rezidențiale, consultanță tehnică în
materie de proiectare, servicii de proiectare
în ingineria civilă, servicii de proiectare
privind proprietățile imobiliare, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interioarele de
clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, proiectare la comandă
de pachete de software, proiectare și
dezvoltare de produse de inginerie, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii de proiectare legate de componente
pentru acoperișuri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de centre comerciale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri industriale, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
servicii de proiectare și desen tehnic asistate
de calculator, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, proiectare (design) de turnuri de birouri
cu mai multe etaje, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcții, servicii de arhitectură, arhitectură,
design arhitectural, consultanță în arhitectură,
consultanță profesională privind arhitectura,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii
de design arhitectural, servicii de planificare
arhitecturală, întocmirea de planuri arhitecturale,
realizarea de planuri arhitecturale, întocmire de
proiecte de arhitectură, servicii de arhitectură
și inginerie, construcții civile, proiectare de
construcții, realizarea de planuri (construcții),
elaborare de planuri (construcții), dezvoltare de
proiecte de construcții, elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, servicii de proiectare
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privind construcțiile civile, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, consultanță în domeniul
desenului tehnic în construcții, studii de proiecte
tehnice în domeniul construcțiilor, realizare de
studii de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, design
industrial, servicii de design industrial, servicii
pentru designul de clădiri industriale, servicii de
management al proiectelor de inginerie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04123

(111)180592

24/05/2021
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

[OBSERVATOR]
(531)

Clasificare Viena: 24.17.09; 27.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1795C), gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau
descărcabile,
publicaţii
electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.

35. Administrarea programelor de fidelizare a

consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, 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 comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
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,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză
chimică,
cercetare
chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04124

(111)180591

24/05/2021
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

O OBSERVATOR
(531)

Clasificare Viena: 24.17.09; 27.05.01;
27.05.21; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1795C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau
descărcabile,
publicaţii
electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, 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 comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
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,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză
chimică,
cercetare
chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

933

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04128
(111)179541
24/05/2021
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
CO., LTD., STR. 286, PANGYORO, BUNDANG-GU, SEONGNAMSI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA
CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(540)

(111)179709
24/05/2021
CONSTANTIN ALEXANDRU
MANOLE, STR. ION HELIADE
RĂDULESCU 7, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900251, CONSTANȚA, ROMANIA
M 2021 04132

Dor de Mare Residence
(511)

(540)

Winter i*cept ION
(531)
(511)

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camera de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, benzi de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Închiriere de apartamente, administrare de
închiriere de apartamente, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), servicii
de listare de proprietăți imobiliare pentru
închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
închirieri de locuințe (apartamente), închirieri de
apartamente, garsoniere și camere.
43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, servicii ale agențiilor de cazare, servicii
de cazare în stațiuni turistice, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, asigurare de spații
de cazare pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, servicii de agenții de turism
privind spațiile de cazare, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

M 2021 04136

27/05/2021
LEMONSSY LINE S.R.L., ŞOS.
ȘTEFĂNEȘTI NR. 111, SAT
AFUMAŢI, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

TRIBAL
934

(111)179483

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
871C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea neprăjită, cafea artificială,
arome de cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04148
(111)179820
25/05/2021
GEORGE-ALIN ILE, STR.
ROZMARINULUI, NR. 26,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FERMA HOREA DELICII
DIN ȚARA MOȚILOR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.11;
26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
insecte și larve preparate, jeleuri, dulcețuri,

compoturi, paste de fructe și legume, ouă
de prepeliță, cârnați, carne afumata, carne
congelată, carne conservată, carne ambalată,
carne de pasăre, carne de vită, carne de rață,
carne de vânat, carne de porc, carne proaspătă,
curcan, mezeluri, paste tartinabile de carne.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, plante,
ciuperci, flori, copaci și produse forestiere,
animale de prăsilă, animale de casă, bovine vii,
cai vii, curcani (vii), găini vii, oi (șeptel), rațe
vii, porcine vii, pui vii, șeptel, vaci vii, capre vii,
produse agricole brute.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, evaluare prin compararea
prețurilor la cazare, cotații de preț pentru produse
sau servicii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
furaje pentru animale, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
desfășurare de vânzări prin licitație, organizare
de vânzări prin licitație, cotații pentru oferte
de licitații, vânzări prin licitații în sectorul
agricol, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate agricole,
de grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate din
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu adăposturi și paturi
pentru animale, articole de grădinărit, articole
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu carne, fructe,
ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci și
leguminoase), ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, produse lactate și
înlocuitori, uleiuri și grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome și
condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu semințe procesate,
amidon, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, produse de patiserie, prăjituri,
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tarte și biscuiți prăjiturele, dulciuri bomboane,
tablete de ciocolată și gumă de mestecat, băuturi
nealcoolice, bere, băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu animale vii, culturi agricole, produse horticole
si forestiere, fructe proaspete, nuci, legume
și ierburi, plante, copaci, ciuperici, produse
alimentare si hrană pentru animale, semințe,
bulbi și răsaduri pentru reproducerea plantelor.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de îngrijire a animalelor,
curățarea animalelor, îngrijirea animalelor,
curățarea animalelor de companie, perierea
animalelor de companie, toaleta animalelor,
țesălarea animalelor, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii
oferite de ferme de animale, consultanță în
domeniul agriculturii, horticulturii și silviculturii,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, ferme agricole, consiliere cu privire
la creșterea animalelor, consiliere cu privire
la hrănirea animalelor, servicii de creștere a
păsărilor, servicii de creștere de oi, creștere
de cai de rasă, crescătorii de câini, servicii de
reproducție de porcine, servicii de reproducere și
montă, servicii de montă, servicii de piscicultură,
servicii pentru agricultură, servicii silvice,
închiriere de echipamente pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, marcare
de animale, plantare de copaci, servicii de
crescătorie de bovine, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea animalelor, furnizare de
informații cu privire la creșterea animalelor,
servicii agricole și veterinare, servicii de
crescatorie de animale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04150

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.01
(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04151

(111)180501

25/05/2021
CLASSTITUDE BUSINESS BRN
SRL, STR. OTELARILOR, NR. 28,
BL. O4, SC. 1, ET. 5, AP. 35, JUD.
GALAȚI, GALATI, 800585, GALAȚI,
ROMANIA

(111)179951

25/05/2021
MONICA-GABRIELA RAIU, STR.
MARIA TĂNASE NR. 9, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

CLASStitude
(531)
(511)

blue box medical be blue

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
936
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alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, unghii false din
metale prețioase, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, unghii false pentru degetele de la picioare,
adezivi pentru gene, păr și unghii false.
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, ceasuri
inteligente.
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, bile de
masaj, pernuțe de masaj termal, instrumente
de masaj manual, role de masaj electrice,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate de masaj
acționate electric, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj pentru picioare, role de
spumă pentru masaj, aparate de masaj pentru
ochi, aparate de masaj pentru scalp, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru spate,
aparate non-electrice pentru masaj, aparate de
masaj, electrice sau neelectrice, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate terapeutice
cu dispozitive de masaj, aparate de masaj de
uz personal, aparate de masaj prin împachetări
termice, aparate de masaj (de uz medical), paturi
de masaj de uz medical, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate, aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, aparate electrice de
masaj de uz personal, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate electrice pentru masajul

scalpului, de uz comercial, aparate electrice
pentru masaje estetice, de uz casnic, aparate
electrice pentru masajul scalpului, de uz casnic,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, măști faciale bioterapeutice, măști
faciale terapeutice, măști faciale de protecție
pentru uz medical, măști faciale de protecție
pentru uz stomatologic, ventuze medicale,
ventuze din sticlă pentru terapia prin moxibustie.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, bijuterii pentru animale de
companie, curele de ceas, catarame pentru
curele de ceas, curele din piele pentru ceas,
curele de ceas din piele, curele de ceas din
nailon, curele din plastic pentru ceasuri, curele
pentru ceasuri de mână, curele de încheietură
pentru ceasuri, curele pentru ceas, nu din piele,
curele din materiale sintetice pentru ceasuri,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
curele de ceas din metal, piele sau plastic,
accesorii pentru ceasuri, brățări de ceas, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de
mână, ceasuri pentru activități sportive, cutii de
ceas, cutii pentru ceasuri, lanțuri de ceas, lanțuri
pentru ceasuri, închizătoare pentru ceasuri.
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, perne pentru
animale de companie, căsuțe pentru animale
de companie, culcușuri pentru animale de
companie, paturi pentru animalele de companie,
mobilier pentru animalele de companie, culcușuri
portabile pentru animale de companie, mese
pentru periat animale de companie, culcușuri
gonflabile pentru animale de companie, case
de joacă pentru animale de companie, ventuze
(accesorii), ventuze din plastic.
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,
aparat de masaj pentru pielea capului, perii
pentru curățarea pielii, perii sonice oscilante
pentru îngrijirea pielii, litiere pentru animale de
companie, cuști pentru animale de companie,
perii pentru animale de companie, perii electrice
pentru animale de companie, mănușă de toaletat
animale de companie, litiere automate pentru
animale de companie, perii pentru toaleta
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animalelor de companie, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, periuțe de dinți
pentru animale de companie, boluri pentru
băut pentru animale de companie, perii antinăpârlire pentru animale de companie, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor
de companie, boluri pentru hrănirea animalelor
de companie, automate, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării pentru
animale de companie, echipamente de sport
pentru animale de companie, lansatoare de
mingi pentru animale de companie, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie.

îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apa îngheţată).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180597
25/05/2021
ALEXANDRU-DARIUS SIMIONCA,
STR.REMUS CRISTIAN BUCUR,
NR.24, JUD. BISTRITA NĂSĂUD,
BISTRITA, 420096, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

M 2021 04159

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04156
(111)180508
25/05/2021
DULCESA R SRL, STR. VI, NR. 27,
JUDEŢ SIBIU, CRISTIAN, SIBIU,
ROMANIA

CASTEL DRACULA
TRANSILVANIA
(531)

dulcesa R
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 08.01.07
(591) Culori revendicate:negru, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
07.01.01; 24.13.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri diverse, articole
de legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comert
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cu ridicata, cu amanuntul si online, servicii de
agenţii de import-export.
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii de catering, cazare temporară, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, consiliere în
domeniul culinar, furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
săli de conferințe, furnizare de servicii de hoteluri
și moteluri, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, furnizare
de spații special amenajate pentru congrese,
conferinte, banchete si alte tipuri de evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizare de
spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, 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, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
oferite de restaurante, rezervări de camere,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, 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,
servicii de local public, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii de rezervare a
meselor, servicii hoteliere, servicii oferite de
snack-baruri, servire de băuturi alcoolice, spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180516
25/05/2021
ISHI DI FLORENCE SRL, MUNTII
CARPATI NR.86A, PARTER,
CAMERA NR.1, BLOC 2, SCARA
1, AP. 2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2021 04161

DARE TO PAINT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 20.01.05;
23.01.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, maro,
galben, argintiu, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ștampile cu adresă, benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, acuarele/culori
acrilice (picturi), palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, bannere din hârtie,
schițe/planuri, cutii de hârtie sau carton, pânze
pentru pictură, cataloage, benzi desenate,
blocuri de desen, planșete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, fluturaşi publicitari,
suporturi de antebraț pentru pictori, etichete
din hârtie sau carton, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, tăvi
de pictură, pensule pentru pictură, pensule
pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau/fără ramă, palete pentru pictori,
pantograme (instrumente de desen), mașini de
tăiat hârtia (rechizite de birou), hârtii pentru
pictură și caligrafie, culori pastel (creioane),
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat, portrete, cărți de scris sau de
colorat., benzi adezive pentru papetărie sau de
uz casnic, panouri publicitare din hârtie sau

939

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

carton, albume, acuarele/culori acrilice (picturi),
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artiști, bannere din hârtie, schițe/planuri, cutii
din hârtie sau carton, pânze pentru pictură,
cataloage, benzi desenate, blocuri de desen,
planșete pentru desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
fluturași publicitari, suporturi de antebraț pentru
pictori, etichete din hârtie sau carton, ambalare
(amortizare, umplutură) materiale din hârtie
sau carton, tăvi de pictură, pensule pentru
pictură, pensule pentru pictori, șevalete pentru
pictori, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
palete pentru pictori, pantografe (instrumente de
desen), mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtii pentru pictură și caligrafie, culori pastel
(creioane), ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, portrete, cărți de scris
sau de colorat.
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea
de afișe publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, managementul afacerilor cu privire
la artiști, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, consultanță
privind strategiile de comunicare în relațiile
publice, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poștă, întocmirea
extraselor de cont, servicii de registru de cadouri,
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, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, 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, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
întocmirea ștatelor de plată, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, închirierea mașinilor
de fotocopiere, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție

pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, 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
publicitare, servicii oferite de centrale
telefonice (preluare apeluri telefonice), 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,
vânzări online, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04165
(111)180598
25/05/2021
ANDREI-SILVIU LĂLUCIU,
STR. NICOLAE BOBOC NR.18,
AP.10, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUD.
CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180514
25/05/2021
PESCADO GRUP SRL, STR.
CHEBAC NR. 59, JUDEȚUL
BACĂU, BUHUSI, 605100, BACĂU,
ROMANIA
M 2021 04166

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

(540)

Privé BY ADRIANA VARVAROI
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.02
Culori revendicate:auriu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de manichiură, servicii de manichiură și de
pedichiură, servicii prestate de saloane de
manichiură, manichiură, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru copii, servicii de coafor pentru bărbați,
servicii de salon de coafor pentru femei, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
servicii de consultanță în materie de îngrijire a
frumuseții, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr
───────

LA BĂCĂNIE by BONITO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare 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 siteurilor 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04170

(111)180504

25/05/2021
NARADA EDU SRL, STR.
IOVITA NR. 23-27, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NaradiX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
materiale
înregistrate,
baze
de
date
computerizate, conținut media, software, aplicații
software descărcabile, software educational,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, 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, agende electronice, aparate de
înregistrare, aparate de programare a timpului,
aparate de copiere, aparate și instrumente
multimedia, dicționare electronice, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, cinematografe
de realitate virtuală (VR), dispozitive audio
și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, DVD playere, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, echipamente
de comunicare, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
carduri cu memorie read only (ROM), carduri
de memorie, carduri de memorie flash, carduri
de memorie secure digital (SD), carduri de
plastic codificate, carduri inteligente codificate,
CD-uri goale, CD-uri audio, discuri cu memorie,
dispozitive de memorie, dispozitive de memorie
flash portabile, DVD-uri, memorii optice, memorii
electronice, memorie flash, magnetofoane,
înregistrări digitale, înregistrări de sunet,
memorii usb, suporturi de date, stickuri de

memorie, suporturi de date electronice, suporturi
de stocare a datelor, suporturi digitale de
înregistrare, unități de stocare hibride (SSHD),
unități flash USB cu microconectoare USB
compatibile cu telefoanele mobile, video discuri,
unități de stocare (SSD), unități de hard disk,
conținut media, baze de date computerizate,
benzi înregistrate, discuri compacte înregistrate,
discuri preînregistrate, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
suporturi de înregistrare (optice), orare
electronice, holograme, repertoare electrice sau
electronice, suporturi de date magnetice preînregistrate, înregistrări magnetice, magneti,
aparate audio-vizuale, difuzoare inteligente,
aparatură audio, boxe, căști, casetofoane,
căști pentru muzică, căști audio, căști fără
fir, difuzoare, echipamente de audio portabile,
microfoane, MP3-playere, telefoane, ceasuri
inteligente, ceasuri computerizate cu funcție
de recunoaștere a amprentei, dispozitive de
comunicații portabile, sub formă de ceasuri
de mână, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
cărți audio, cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, cititoare de cărți electronice, cărți
înregistrate pe disc, casete preînregistrate,
discuri (înregistrări audio), clipuri video
preînregistrate, discuri înregistrate cu conținut
video, discuri înregistrate cu conținut audio,
filme descărcabile, documente informatice
în format electronic, DVD-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări video
descărcabile, înregistrări multimedia, înregistrări
audio, imagini holografice, grafică digitală
(software
descărcabil),
muzică
digitală
descărcabilă, medii descărcabile, manuale
de instruire în format electronic, manuale
cu instrucțiuni în format electronic, manuale
de pregătire sub formă de programe de
calculator, materiale descărcabile pentru cursuri
didactice, publicații electronice interactive,
publicații electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, reviste electronice,
transmisii video, tablete, terminale multimedia,
transmițătoare optice, playere multimedia,
videoproiectoare, televizoare, sisteme home
cinema, retroproiectoare, receptoare video,
rame foto digitale, proiectoare de imagini,
calculatoare, calculatoare portabile, laptopuri,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, aplicații software
descărcabile, software descărcabil, software
educational, aparate de traducere în limbi
străine, cărți electronice, cărți electronice
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descărcabile, cititoare de cărți electronice,
calculatoare tip tablete.
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, 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, cărți, culegeri de exerciții,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative
tipărite, manuale, agende, almanahuri, anuare
(publicații tipărite), broșuri, carduri educative
din hârtie sau carton, carnete cu informaţii,
cartonașe imprimate din hârtie sau carton,
cartonașe informative tipărite din hârtie sau
carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste, articole
pentru legătorie, papetărie, adezivi 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, caractere tipografice,
clişee, publicaţii periodice, publicații imprimate,
buletine de știri (materiale tipărite), produse
de imprimerie, buletine informative, reprezentări
grafice, postere, cărţi de scris sau de colorat,
manuale, materiale de instruire sau învățământ
tipărite (cu excepția aparatelor).
41. 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, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
cursuri de formare, organizare de cursuri,
cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri, furnizare de cursuri educaționale, cursuri
de dezvoltare personală, educație, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare (redactare) de

conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele
de uz publicitar, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
on-line nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
de publicații electronice, publicare de cărți,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de materiale didactice, publicare de manuale
școlare, publicare de manuale, publicare de
lucrări științifice, publicare de jurnale, publicare
de material tipărite în format electronic,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, împrumut
de cărţi, acreditare de servicii de educație,
acreditare de competențe profesionale, furnizare
de activități culturale, instruire profesională,
educație și instruire, coaching pentru viață
(instruire), publicare de materiale educative
tipărite, cursuri postuniversitare, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, coordonare
de cursuri, organizare de cursuri, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de instruire
scrise, organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de instruire, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri prin metode autodidactice, furnizare
de cursuri de instruire online nedescărcabile,
furnizare de cursuri de formare continuă, servicii
universitare, învățământ în universități sau
colegii, seminare, organizare de seminare de
instruire, planificare de seminare în scopuri
educaționale, seminarii educative, servicii de
învățământ superior., editare de publicații altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
on-line, furnizare de publicații electronice altele
decât cele publicitare, publicare de documente,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți audio, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de materiale educative, publicare multimedia,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare de texte educative, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, servicii
de publicare on-line, îndrumare (instruire),
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri în scop cultural
sau educațional, organizare de conferințe în
domeniul instruirii, organizare de conferințe
cu privire la educație, organizare de expoziții
cu scop instructiv, organizare de expoziții în
scopuri educative, organizare de seminarii în
domeniul afacerilor, organizare și coordonare de
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prelegeri, organizarea de seminarii pe teme de
comerț, realizare, coordonare și organizare de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de congrese, realizare, coordonare și organizare
de seminarii, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, furnizare de
cursuri de instruire online, servicii educative
și de instruire, servicii de scriere pentru
bloguri, transfer de know-how (instruire),
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, producție de înregistrări sonore și/
sau video, producție audio, video și multimedia
și fotografie, furnizare de materiale video
on-line, nedescărcabile, servicii de instruire,
instruire educativă, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, servicii de formare
profesională, formarea profesorilor, învățământ,
furnizare de cursuri de instruire online, închiriere
de cititoare de cărți electronice, publicare de cărți
și periodice electronice online.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04171

(111)180505

25/05/2021
NARADA EDU SRL, STR.
IOVITA NR. 23-27, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HartaEdu
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, servicii de
conferințe pe web, furnizarea și închirierea
de instalații și echipamente de telecomunicații,
servicii de telecomunicații, telecomunicaţii,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, 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, 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 de telecomunicații, comunicare
prin mijloace electronice, comunicare prin rețele
de telecomunicații multinaționale, comunicații
prin rețele electronice, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, ervicii de mesagerie, servicii
de telecomunicații de rețele digitale, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, servicii de transmisie,
furnizarea accesului de telecomunicații la
conținut video și audio furnizat printr-un serviciu
online de video la cerere, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, servicii de comunicare
online, furnizarea accesului utilizatorilor la o
rețea globală de calculatoare și la site-uri
online care conțin informații despre diverse
subiecte, transmisie de informații online, buletine
informative computerizate, servicii de buletine
informative electronice, comunicare de informații
prin mijloace electronice, furnizare de alerte
de notificare prin e-mail, prin intermediul
internetului, transmitere de date, mesaje și
informații, transmisie de mesaje, informații
și imagini asistată de calculator, colectare
și transmitere de mesaje, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet,
transmiterea de mesaje de urgență pentru
călători (prin mijloace electronice), transmitere
video interactivă în rețele digitale, transmitere
de mesaje scurte (SMS), de imagini, de voce,
de sunete, de muzică și de comunicații în
format text între dispozitive de telecomunicații
mobile, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmisii de date, servicii de
comunicații pentru transmiterea mesajelor de
urgență, transmiterea de mesaje de urgență (prin
mijloace electronice)
41. 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, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
cursuri de formare, organizare de cursuri,
cursuri prin corespondență, coordonare de

944

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

cursuri, furnizare de cursuri educaționale, cursuri
de dezvoltare personală, educație, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele
de uz publicitar, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
on-line nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
de publicații electronice, publicare de cărți,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de materiale didactice, publicare de manuale
școlare, publicare de manuale, publicare de
lucrări științifice, publicare de jurnale, publicare
de material tipărite în format electronic,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, împrumut
de cărţi, certificare de servicii de educație,
certificare de competențe profesionale, furnizare
de activități culturale, instruire profesională,
educație și instruire, coaching pentru viață
(instruire), publicare de materiale educative
tipărite, cursuri postuniversitare, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, coordonare
de cursuri, organizare de cursuri, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de instruire
scrise, organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de instruire, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri prin metode autodidactice, furnizare
de cursuri de instruire online nedescărcabile,
furnizare de cursuri de formare continuă, servicii
universitare, învățământ în universități sau
colegii, seminare, organizare de seminare de
instruire, planificare de seminare în scopuri
educaționale, seminarii educative, servicii de
învățământ superior., editare de publicații altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
on-line, furnizare de publicații electronice altele
decât cele publicitare, publicare de documente,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți audio, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de materiale educative, publicare multimedia,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare de texte educative, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, servicii

de publicare on-line, îndrumare (instruire),
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de conferințe în domeniul instruirii, organizare
de conferințe cu privire la educație, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții în scopuri educative, organizare de
seminarii în domeniul afacerilor, organizare
și coordonare de prelegeri, organizarea de
seminarii pe teme de comerț, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
realizare, coordonare și organizare de seminarii,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, furnizare de cursuri de instruire
online, servicii educative și de instruire, servicii
de scriere pentru bloguri, transfer de knowhow (instruire), furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, producție de
înregistrări sonore și/sau video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile, servicii
de instruire, instruire educativă, publicare de
ghiduri pentru învățământ și instruire, servicii
de formare profesională, formarea profesorilor,
învățământ, furnizare de cursuri de instruire
online, închiriere de cititoare de cărți electronice,
publicare de cărți și periodice electronice online,
servicii de informare cu privire la școli.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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(111)179484

27/05/2021
LEMONSSY LINE S.R.L., ȘOS.
ȘTEFĂNEȘTI NR. 111, JUDEȚUL
ILFOV, SAT AFUMAȚI, COM.
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA
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(531)

Clasificare Viena: 03.01.06; 27.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi din aloe vera, nealcoolice, aperitive,
nealcoolice, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, sucuri de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolicepe bază de suc de
fructe, băuturi nealcoolicepe bază de miere,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, smoothieuri, băuturi răcoritoare nealcoolice, siropuri
nealcoolice pentru băuturi, siropuri nealcoolice
pentru limonadă, sucuri de legume (băuturi).
───────

(111)180523

(210)
(151)
(732)

M 2021 04185

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

26/05/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(540)

(511)

Paşaport de vacanţă

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie,
fotografii,
publicaţii
educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare

de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
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web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
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 şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul

televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printrun serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
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video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmisii video,
transmisie video prin rețele digitale, transmisie
video la cerere, difuzare de material audio și
video pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
difuzare de programe video și audio prin internet,
servicii de difuzare video pe arii restrânse
(narrowcasting), servicii de difuzare video, audio
și TV, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, 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,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printrun serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, altele decât cele publicitare, publicare
electronică, publicare multimedia, publicare de
publicaţii electronice altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, editare de publicaţii
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a

jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online altele decât cele publicitare,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii on-line nedescărcabile,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărti şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, publicare şi reportaje
(servicii prestate de reporteri), publicare pe
internet a unui ziar pentru clienţi, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, publicare de
materiale tipărite, cu excepţia textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, publicare on-line de cărti
şi reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
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televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe 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 şi 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, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție

de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
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 si 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 aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
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socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,

toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi siteurilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de siteuri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie 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 întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04190
(111)180599
10/06/2021
TIM TRADE 64 DISTRIBUTION
SRL, STR. PIATRA CRAIULUI
NR. 1, SC. C, ET. 6, AP. 21,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179815
26/05/2021
SC MEDFARM TRADING SRL,
STR. TIMISULUI NR. 55, SECTOR
1, BUCURESTI, 012414, ROMANIA

M 2021 04197

MEDICAL PLANET
(531)

MAKRA LANGOS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.16
(591) Culori revendicate:portocaliu (R237
G148 B70), maro (R68 G43 B27)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, material pentru
sutură.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2021 04198

(111)179816

26/05/2021
SC MEDFARM TRADING SRL,
STR. TIMISULUI NR. 55, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012414, ROMANIA

MEDFARM
(531)
951

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.25
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
pentru sutură.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04199

(111)179431

26/05/2021
DF WORLD OF SPICES GMBH,
INDUSTRIESTRASSE 25, DISSEN,
49201, GERMANIA

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Din inima României,
cu drag pentru români.
Așa cum ne place nouă.
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut
procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri
de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de

condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură
(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare
în formă deshidratată, mirepoix (procesate),
lapte de soia, lapte de cocos pentru gătit,
brânză, tofu, gemuri și marmelade de fructe,
tartinabile pentru pâine, alimente produse în
principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacksuri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
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nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
semipreparate sau mâncăruri gata preparate, de
asemenea, produse alimentare congelate prin
scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii şi
inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,

topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide
sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum întrun prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,
produse de morărit, tacos, tortilla, faină de
tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
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de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),
ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate
din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacksuri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
pentru uz culinar, agenţi de legare şi
stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
produse alimentare dietetice pentru uz nonmedicinal.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179717
26/05/2021
SC ARDIS OFFICE SRL,
STR. ALEEA VIILOR NR. 4,
SAT VALEA NICOVANI, JUD.
PRAHOVA, COMUNA VALEA
CALUGAREASCA, PRAHOVA,
ROMANIA
M 2021 04202

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021527, ROMANIA

(540)

TEMERAR
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vin,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04204

(111)179691

27/05/2021
MARIUS GOLOPENȚA, LOC.
PECINIȘCA NR.58, JUD. CARAŞ
SEVERIN, BĂILE HERCULANE,
325201, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

GOLO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.15
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, aluaturi împletite prăjite, bezele,
biscuiți sărați, brioșe cu fructe, budinci, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
cornuri, cozonac pandoro, cozonaci, crema
spumă (dulce), dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, creme pe
bază de ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, deserturi cremă instant,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri înghețate pe băț, dulciuri înghețate,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați, fructe
trase în ciocolată, fulgi, fructe de pădure
învelite în ciocolată, fulgi de patiserie de
unt de arahide, glazură de ciocolată, gofre
de ciocolată, înghețate și dulciuri, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, pâine, panettone
(cozonac italian), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, plăcinte cu iaurt
congelate, pateuri cu ciocolată, prăjitură cu
pâine, produse de brutărie, produse de brutărie
fără gluten, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate, 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 gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), specialități de patiserie, vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de 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, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04210
(111)179750
27/05/2021
AYS CLEAN AYS S.R.L., STR.
STRANDULUI NR. 3C, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, LOC. BORȘA,
BORȘA, MARAMUREȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179481
27/05/2021
KATJES FASSIN GMBH + CO.
KG, DECHANT-SPRUENKENSTRASSE 53-57, EMMERICH AM
RHEIN, 46446, GERMANIA
M 2021 04217

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)

Katjes Wunderland

(540)
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de cofetărie cu zahăr, respectiv
jeleuri din fructe și lemn dulce.
───────

CleanHouse
(531)

Clasificare Viena: 11.07.03; 27.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii ofeirte de spălătorie de rufe,
spălarea țesăturilor, spălarea confecțiilor,
spălarea tricotajelor, spălarea materialelor
textile, 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, servicii de curățenie, furnizare de servicii
de curățenie, curățarea textilelor, curățarea
tapițeriei, curățarea hainelor, curățare covoare și
carpete, curățare de materiale textile, curățarea
articolelor din piele, curățarea articolelor de
încălțăminte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04219

(111)180513

27/05/2021
CIPRIAN-MIHAIL FRONEA, ALE.
ORHIDEELOR NR.1, BL.ST2, SC.A,
ET.3, AP.11, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
DANIELA POULIAKAS, STR.
BERLIN NR. 23, ET. 3, AP. 12,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
MIHAI-DUMITRU ȘUŢA, ALE.
M14 NR. 25, JUD. CONSTANŢA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

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

(111)179946

27/05/2021
DARED GOODS SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 1, CAMERA
7, JUDETUL GIURGIU, SAT
STĂNEȘTI, COMUNA STĂNEȘTI,
GIURGIU, ROMANIA

petfluencer

(540)
(531)
(511)

MAIA pizza
(531)

M 2021 04220

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 11.01.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurant şi bistro, servicii oferite de
baruri, cafenele, snack-bar-uri, servicii oferite de
pizzerii, servicii de catering.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.06
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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 şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi

pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04233

(111)179544

28/05/2021
ENDOVASCULAR SRL, STR.
SOFIA NR. 78, AP. 2, BIROUL 1,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179455
28/05/2021
THIRDEYE CONSULTING
SRL, STR. MARTA BIBESCU
NR. 39, CONSTRUCŢIA C1,
SAT, BALOTEŞTI, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA
M 2021 04235

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Dentopia
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice.
───────

FIBROID COMMUNITY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
29.01.11
(591) Culori revendicate:bej (HEX #fbe3cd)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de administrare a comunităților
online
38. Furnizarea de forumuri online, comunicare
prin bloguri online
41. Furnizarea de tutoriale online, furnizarea de
instruire online, educație cu privire la sănătatea
fizică, educație în domeniul sănătății, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei
44. Servicii de furnizare de informații medicale
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04237

(111)179809

28/05/2021
STEEL BUSINESS SRL, STR.
CERNIȘOARA NR. 86A, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ALBĂ CA ZĂPADA
(531)

Clasificare Viena: 02.01.07; 20.07.02;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Academii (educație), acordarea de premii în
educație, administrarea serviciilor educaționale,
cercetare în domeniul educației, consultanță
profesională referitoare la educație, coordonare
de cursuri, coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, coordonare de evenimente
educative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, servicii oferite de creșe (educație),
cursuri de instruire în tabere educative,
cursuri de limbi, cursuri lingvistice, cursuri
prin corespondență, cursuri în cadrul taberelor
educative, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri școlare pentru pregătirea
examenelor, educație, educație preșcolară,
elaborare de cursuri de instruire și de examene,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, formare continuă, furnizare
de creșe (educative), 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 informații cu privire la instruire, furnizare de
informații în materie de educație, furnizare de
informații despre învățământ online, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizarea de
instruire online, furnizarea educației, furnizare
de informații bibliografice, furnizare de informații

în materie de educație, instruire, instruire
computerizată, instruire educativă, organizare
de activități didactice, învățământ liceal,
organizare de ateliere și seminare, organizare
de cursuri, organizare de cursuri de limbi
străine, organizare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de evenimente educative, organizare
de cursuri prin metode de învățare la distanță,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții în scop educativ, organizare de
expoziții în scop de instruire, organizare de
jocuri educaționale, organizare de seminarii,
organizare de seminarii educative, organizare de
seminarii pe teme de educație, organizare de
verificări educaționale, organizare și coordonare
de cursuri, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de seminare de formare, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul educației,
organizare și coordonare de conferințe cu scop
educativ, organizarea de programe didactice,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea și conducerea de seminarii,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
orgzanizare de expoziții cu scop educativ, servicii
de predare în licee (educație), servicii de predare
în școli primare (educație), pregătire și instruire,
seminarii educative, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de evaluare
didactică, servicii de informare cu privire la școli,
servicii de instruire a profesorilor, servicii de
instruire și formare, servicii de predare a limbii
engleze, servicii de învățământ liceal, servicii
de învățământ primar, servicii de recreere și
instruire, servicii educaționale furnizate de școli,
servicii educaționale furnizate de licee, servicii
educaționale pentru copii, servicii educaționale
pentru furnizarea de cursuri de instruire,
servicii educaționale și de predare, servicii
educative oferite de școlile prin corespondență,
servicii educative sub formă de cursuri la
nivel academic, servicii școlare, servicii școlare
pentru predarea de limbi străine, stabilirea de
standarde educaționale, stabilirea de standarde
de pregătire profesională, teste educative.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04239
(111)179755
28/05/2021
DORU ȚURCANU, STR.
BALTAGULUI NR. 11, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(111)179437
28/05/2021
DORU ȚURCANU, STR.
BALTAGULUI NR. 11, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04240

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CARBON Deep
(531)
(511)

CARBON Ristorante

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere în afaceri privind francizarea de
restaurante, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, consultanţă privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, furnizare de
asistenţă pentru înfiinţarea unei afaceri în sistem
de franciză, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistenţă pentru administrarea
afacerilor în domeniul înfiinţării şi exploatării
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu.
39. Servicii de livrare de mâncare, livrare de
alimente şi băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
mâncare la pachet (take-away), servicii de
cazare temporară.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere în afaceri privind francizarea de
restaurante, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, consultanţă privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, furnizare de
asistenţă pentru înfiinţarea unei afaceri în sistem
de franciză, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistenţă pentru administrarea
afacerilor în domeniul înfiinţării şi exploatării
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu.
39. Servicii de livrare de mâncare, livrare de
alimente şi băuturi preparate pentru consum.,
Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
mâncare la pachet (take-away), servicii de
cazare temporară.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
mâncare la pachet (take-away), servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04243

(111)179939

02/06/2021
ELISABETA-DIANA SOARE, STR.
FELIX ADERCA NR. 2, BL. 1, SC.
1, AP. 13, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII SRL, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Activ8 your English ! MAKE
GREAT MEMORIES TO
TELL GREAT STORIES!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.04; 26.01.18
(591) Culori revendicate:roz, roz închis,
roz deschis, albastru, albastru închis,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Academii (educație), acordarea de premii în
educație, administrarea serviciilor educaționale,
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, acreditare
cu privire la acordarea de premii în domeniul
educației, coordonare de cursuri, coordonare
de cursuri de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, coordonare de cursuri prin
corespondență, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, coordonare de evenimente
educative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, cursuri de formare avansată, cursuri
de instruire scrise, cursuri de limbi, cursuri
de sprijin pentru învățarea limbilor străine,
cursuri lingvistice, cursuri prin corespondență,

cursuri prin corespondență (învățământ la
distanță), cursuri în cadrul taberelor educative,
difuzare de materiale educative, educație,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, formare continuă, formare
complementară, furnizare de centre de pregătire,
furnizare de centre de pregătire pentru tineri,
furnizare de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri de formare continuă, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul limbilor străine, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de informații
în materie de educație, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de școli și cursuri
de limbi străine, furnizarea de instruire online,
informații în materie de educație, instruire
educativă, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare
de cursuri, organizare de cursuri de formare,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de limbi străine, organizare de
programe de instruire pentru tineri, organizare
de seminarii, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii educative,
organizare de seminarii pe teme de educație,
organizare de sesiuni de formare, organizare
și coordonare de cursuri, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de seminare de formare,
organizare și coordonare de conferințe cu scop
educativ, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea de programe didactice, organizarea
și conducerea de seminarii, organizarea și
conducerea de workshop-uri, planificare de
conferințe cu scopuri educative, planificare de
seminare în scopuri educaționale, seminare,
seminarii educative, servicii de academii de
studii specializate în predarea limbilor străine,
servicii de consultanță în domeniul educației,
servicii de predare a limbii engleze, servicii
de instruire și formare, servicii educaționale
și de instruire lingvistică, servicii educative în
domeniul predării limbilor străine, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități culturale pentru tabere de
vară.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04244

(111)180529

28/05/2021
ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SUSTIMUN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare, odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, produse de curățat, detergenți de
uz menajer, lichide degresante, lichide de
curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,
mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice, creme de masaj, nemedicinale,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice nemedicinale, fibre de uz cosmetic,
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse

de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri și
loțiuni cosmetice pentru masaj, unguente de
uz cosmetic, vată de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală
nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic, truse
cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat.
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice, produse și articole pentru igienă,
pastă de dinți medicamentoasă, aliaje dentare,
benzi adezive pentru proteze dentare, ceară
dentară, cauciuc de uz dentar, ceară pentru
mulaje dentare, apă de gură pentru uz
medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, 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, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,

962

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, 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 și
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, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic,
acizi de uz farmaceutic, agenți antivirali,
agenți antiaritmici, 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, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate
farmaceutice
antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide

sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
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, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04245

(111)179935

28/05/2021
EUSEBIO-GEORGE TUDOR,
STR. 1 MAI NR. 66A, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

pentru televiziune, organizare de evenimente
și concursuri sportive, organizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive.
───────

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(111)179876
28/05/2021
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV
MASTERKART, STR. PRUNULUI
15, BL.8, SC.E, AP.2, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04246

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

GET WARRIOR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de competiții, organizarea de
competiții sportive, organizare de competiții
recreative, organizarea de competiții sportive,
administrare
(organizare)
de
competiții,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare și coordonare de competiții,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
organizare de competiții sub formă de
curse, organizare, planificare și coordonare de
competiții sportive, servicii sportive, activități
sportive, antrenamente sportive, furnizarea
instalațiilor sportive, organizarea turneelor
sportive, producție de evenimente sportive,
furnizare de instalații pentru turnee sportiv,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, producție de evenimente sportive

masterkart
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.01.08
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04250

(111)180057

28/05/2021
CLAUDIU-IULIAN PÂNDARURUGINA, STR. FRUNZISULUI,
NR. 27, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
FLORIN AURELIAN NEGRUTIU,
STR. JUDETULUI, NR. 9, BL. 20,
SC. B, ET. 4, AP. 49, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
CONSTANTIN ALEXANDRU
LIVADARIU, STR. THEODOR D.
SPERANTA, NR. 104, BL. S25,
SC. 2, ET. 3, AP. 52, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
CRISTIAN POPESCU, STR.
FEROVIARILOR NR. 52, AP. 1,
SECTOR 1, BUCURESTI , 012207,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12-14, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

R REPUBLICA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
26.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
reviste electronice, cărți electronice, cărți
audio, cărți electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, buletine informative
(electronice), buletine informative descărcabile,
software, aplicații software descărcabile,
software multimedia, software mobil, programe
de calculator înregistrate sau descărcabile,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru crearea de
materiale publicitare online pe site-uri web,
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,
agende
electronice, aparate și instrumente multimedia,
cabluri de semnal pentru it/av și telecomunicații,
blocnotesuri electronice, cd-drivere pentru
calculatoare, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipamente de comunicare,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive
și suporturi pentru stocarea de date, table
electronice interactive whiteboard, terminale
multimedia, baze de date computerizate,
conținut media, benzi audio preînregistrate,
benzi video preînregistrate, broșuri electronice
descărcabile, carduri de memorie usb, cărți
înregistrate pe disc, cd-i-uri pre-înregistrate
(compact discuri interactive), documente
informatice în format electronic, discuri video
pre-înregistrate, discuri (înregistrări audio),
dvd-uri preinregistrate, dvd-uri interactive,
înregistrări audio, înregistrări multimedia,
înregistrări muzicale, hărți electronice care
pot fi descărcate, grafică digitală (software
descărcabil), fotografii digitale descărcabile,
fonturi descărcabile, fișiere digitale (podcast),
înregistrări video, înregistrări video descărcabile,
înregistrări sonore descărcabile, publicații care
pot fi descărcate, podcast-uri descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, software pentru
conferințe.
16. Reviste generaliste (publicații periodice),
reviste (publicații periodice), cărți, ziare,
ziare cotidiene, reviste ca suplimente la
ziare, comunicate de presă tipărite, jurnale,
jurnale (articole tipărite), buletine informative,
pliante informative tipărite, cartonașe informative
tipărite, hârtie și carton, 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, albume
foto și albume pentru colecționari, articole
de papetărie cu excepția mobilei și accesorii
(materiale) educative, articole de papetărie
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pentru scris, articole de papetărie pentru birou,
arte vizuale tipărite, benzi desenate, broșuri,
blocnotesuri, caiete, buletine (materiale tipărite),
buletine de știri (materiale tipărite), carnețele,
fișiere, jurnale și agende, materiale imprimate,
materiale educative și didactice, mașini de
birou, notesuri, publicații periodice, publicații
imprimate, publicații educative, publicații de
reclame tipărite, programe tipărite, materiale
pentru educație/învățământ.
35. 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, planificarea de abonamente
la ziare, organizare de abonamente la ziare
electronice, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, servicii de publicitate
în presă, consultanță privind publicitatea în
presă, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, servicii de revista
presei, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, producție
de emisiuni de teleshopping, calcularea cotei
de audiență pentru emisiuni de radio și
televiziune, consultanță în materie de marketing
direct, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare de
anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, 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, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, organizare
de târguri comerciale, realizare de târguri
comerciale, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, organizare și realizare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
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,
servicii de intermediere comercială, servicii de
externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, marketing pentru evenimente.
38. Transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de agenții de presă, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
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, siteuri 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.
41. Furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, închiriere de reviste,
publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare de cărți și reviste, publicare de
reviste și cărți, publicare de reviste pe internet,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de reviste, închiriere de
ziare și reviste, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare on-line de cărți
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și reviste electronice, publicare de reviste în
format electronic pe internet, furnizare online de
reviste cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
închirieri de cărți, publicare de cărți, închiriere
de cărți audio, publicare de cărți audio, publicare
multimedia de cărți, editare de cărți și recenzii,
publicare de cărți și recenzii, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărți, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare de
ziare, publicare multimedia a ziarelor, publicare
online de ziare electronice, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate care conține
informații extrase din ziare, servicii jurnalistice,
servicii jurnalistice în sistem liber-profesionist,
publicare de jurnale, publicare multimedia a
jurnalelor, 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,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare multimedia,
publicare multimedia de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii de publicare de software de divertisment
multimedia, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, divertisment
în direct, organizare de spectacole în direct,
organizare de reprezentații în direct, producție
de programe de televiziune în direct, prezentare
de spectacole de divertisment în direct, publicare
de buletine informative, publicare de fișe
informative, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, servicii informative cu privire la
sporturi, servicii informative cu privire la filme
video, furnizarea de buletine informative online în domeniul divertismentului sportiv, servicii
de reporteri de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, furnizare de programe
televizate de știri, pregătirea programelor de
știri pentru difuzare, furnizare de știri referitoare
la sport, difuzare de reportaje de către

agenții de știri, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, 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, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, creare (redactare) de
podcast-uri, editare de publicații, editare de
texte scrise, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educațional sau de divertisment, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
oferite de parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee, servicii de
conferințe, organizare de conferințe, organizare
de seminarii și conferințe, coordonare de
conferințe de afaceri, organizare de evenimente
muzicale, producție de evenimente sportive,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative,
coordonare
de
evenimente
educative, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de evenimente sportive, coordonare
de evenimente de divertisment, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente în scopuri culturale, educație,
divertisment.
42. 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, furnizare de software
nedescărcabil online, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de uz
temporar online de software nedescărcabil,
servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, artă grafică și
design.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04251

(111)179739

28/05/2021
PARSEC ORIGINAL
MASTERCRAFT SRL, SOLA
A314/1/1, JUDEŢ CONSTANŢA,
LUMINA, 907175, CONSTANȚA,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

P pickolo.app

M 2021 04262

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 02.09.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roz (HEX #ea526f),
albastru (HEX #2595f4), crem (HEX
#fdd9b7)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea,
organizarea
și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

(111)179432

(210)
(151)
(732)

31/05/2021
INVESTITORII CORPORATION
SRL, B DUL UNIRII 61, SC 4, ET 2
AP 209, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04253

(111)179808

29/05/2021
ZIANA PREST SRL, STR
ENERGIEI NR 25, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 600350, BACĂU,
ROMANIA

INVESTITORII
(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 26.11.06;
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ on-line a produselor
digitale.
───────

ZIANA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04291
(111)180511
31/05/2021
TOMCAT COMSERV SRL,
STR. VALEA ARGESULUI NR.
2B, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180512
31/05/2021
QBAGENCY DIGITAL SRL,
DRUMUL REGIMENTULUI NR.
97E, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2021 04292

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

(540)

the qube agency

élephante TAPAS & MORE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 03.02.01; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, 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, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Marketing, servicii de pr (servicii de relatii
cu publicul), consultanta privind relatiile cu
publicul, branding (servicii de creare de marci),
servicii de strategie de marca, servicii de
creare de marci (publicitate si promovare),
servicii publicitare cu privire la crearea identitatii
corporative si de brand, servicii de comunicatii
corporative, consultanta cu privire la strategia
de comunicare in domeniul publicitatii, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
consultanta cu privire la strategia de comunicare
in domeniul relatiilor publice, difuzare de anunturi
publicitare prin retele de comunicatii online,
promovare de bunuri si servicii ale tertilor
prin intermediul retelelor de calculatoare si
de comunicatii, consultanta privind promovarea
comerciala, consultanta privind marketingul,
servicii de consultanta si asistenta in domeniul
strategiei comerciale.
42. Servicii de design de brand, design (servicii
de proiectare).
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45. Servicii de comunicări politice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04293
(111)179487
31/05/2021
INNERPRIDE BRANDING SRL,
STR. STRĂPUNGERE SILVESTRU
NR. 28, TRONSON 1, CAMERA 1,
BL. CL 7, ET. 3, AP. 10, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SPARK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de servicii, şi anume
servicii de comerţ, servicii bancare, servicii de
furnizare a alimentelor şi băuturilor, servicii
de înfrumuseţare, servicii oferite de săli de
sport, servicii de divertisment pentru copii
oferite prin intermediul spaţiilor de joacă,
servicii de divertisment, servicii în domeniul
telecomunicaţiilor, permiţând clienţilor să vadă
şi să achiziţioneze în mod convenabil aceste
servicii, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, al aplicaţiilor software
sau al emisiunilor de tip teleshopping, publicitate,
servicii de registru de cadouri, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare

cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), relaţii publice, promovarea vânzărilor
pentru terţi, promovarea bunurilor şi serviciilor
pentru terţi, organizarea de evenimente de
publicitate, marketing, închirierea de standuri de
vânzare.
36. Servicii imobiliare, afaceri imbiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar,
închirierea
birourilor
(bunuri
imobiliare), închirieri de spaţii comerciale,
leasing şi închirieri de spaţii comerciale,
închiriere de spaţiu în centrele comerciale.
37. Servicii de construcţii de clădiri.
41. Spectacole cinematografice, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea de concerte, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, servicii de
discotecă, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi / fitness),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, planificarea de petreceri
(divertisment),
producţia
de
spectacole,
furnizarea de facilitaţi sportive (instruire şi
educaţie), producţii de teatru, servicii de
divertisment şi educaţie oferite prin intermediul
locurilor de joaca pentru coii, organizarea
de evenimente de divertisment, educaţionale,
culturale sau sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
restaurant servicii de restaurant cu autoservire,
pensiuni pentru animale, servicii de catering,
cazare temporară.
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
aranjamente florale, servicii oferite de centre
spa, servicii de îngrijire a animalelor de
companie.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04307

(111)180586

01/06/2021
OZ GARDEN SRL, SOSEAUA
BANATULUI NR. 61, JUDETUL
ILFOV, CHITILA, 077045, ILFOV,
ROMANIA

5. Preparate farmaceutice pentru prevenirea
și tratamentul bolilor și tulburărilor sistemului
respirator.
───────

(210)
(151)
(732)

USLION
(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.
───────

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

M 2021 04309

(111)179877

01/06/2021
NOVARTIS AG, BASEL, 4002,
ELVEȚIA

(540)

(111)179485

02/06/2021
THEODOR IONASCU, STR. M4,
NR. 2, JUDETUL CONSTANTA,
NAVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

motus
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de agenție
de import-export cu trotinete electrice, servicii
de comerț cu amănuntul cu trotinete electrice,
servicii de comert cu ridicata cu trotinete
electrice., servicii de comert online cu trotinete
electrice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04313

(111)179955

02/06/2021
ECO NEUTRALIZARE GRINDASI
SRL, STR. MOSOAIA NR. 33,
ET. P, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

ENG ECO NEUTRALIZARE
GRINDAȘI

AIRTOTRY
(511)

M 2021 04311

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(531)
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(591)

Culori revendicate:albastru (HEX
#3F61B2), galben (HEX #FFFF00),
galben inchis (HEX #C6C608)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Unități de eliminare a deșeurilor/unități de
eliminare a gunoiului.
39. Transportul și depozitarea deșeurilor/
transportul și depozitarea gunoaielor.
40. Tratarea deșeurilor (transformare).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04322

(111)180044

02/06/2021
GABRIELA MARIN, STR,
WOLFGANG AMADEUS MOZART,
NR. 22A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MASIMA CONSULTING
CENTER CHOOSE
2WIN ENERGY
(531)

Clasificare Viena: 01.15.03; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu produse de imprimerie,
afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi
din hartie si carton, cutii din carton, pixuri,
stilouri, creioane, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse de

imprimerie, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, adezivi, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cd-uri
si dvd-uri inregistrate, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
inregistrate, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, publicarea de texte publicitare, consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență
în afaceri privind identitatea corporativă,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, întocmire de planuri de
marketing, planificare de strategii de marketing,
servicii de relații cu publicul, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, consultanță în
organizarea afacerilor, audit financiar, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, asistență în afaceri, informații despre
metode de vânzare, intermediere de contracte
(pentru terți), asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, asistență comercială în managementul
afacerilor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, date referitoare la
afaceri, asistență privind planificarea comercială,
asistență în conducerea afacerilor, furnizare
de asistență în afaceri, informații despre
metode de vânzare, intermediere publicitară,
managementul
activităților
comerciale,
managementul proiectelor de afaceri, planificare
strategică de afaceri, planificarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de
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date, servicii de consultanță în afaceri,
analiză de preț, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, servicii
în domeniul inteligenței afacerilor (business
intelligence), consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță în
materie de eficiență a afacerilor, consultanță
în marketing, managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
administrare în materie de evaluare a afacerilor,
evaluarea comparativă (evaluarea practicilor de
organizare a afacerilor), evaluarea oportunităților
de afaceri, servicii de evaluare a riscurilor
afacerilor, servicii în domeniul evaluării de piață,
estimare în afaceri comerciale.
36. Consultanță privind managementul riscului
(financiară), servicii de evaluare, analiză și
consultanță financiară, consultanță financiară
corporatistă, consultanță financiară privind
cumpărarea și vânzarea de afaceri, consultanță
financiară privind acționariatul angajaților,
consultanță fiscală (nu contabilitate), consultanță
în materie de investiții de capital, consultanță
în materie de investiții, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, furnizare de informații,
consultanță și consiliere în domeniul investițiilor
bancare, consultanță profesională în materie
de finanțe, servicii de consultanță privind
strategiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele personale, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii
de evaluare financiară, evaluare și analiză
financiară, estimări fiscale, consultații în
domeniul estimărilor fiscale, evaluări și estimări
financiare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii educative, de divertisment și
sportive, traducere și interpretare, furnizarea
educației, educație și instruire, consiliere în
carieră (educație), organizare de seminarii
referitoare la educație, publicare de buletine
informative, publicare de broșuri, publicare
de cărți și reviste, publicare de documente,
publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
manuale, publicare de fișe informative, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de publicații periodice, publicare
multimedia, redactare de texte, publicarea

de materiale multimedia online, servicii de
publicare electronică, servicii de scriere pentru
bloguri, activități de divertisment, sportive și
culturale, instruire, educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, informații
în materie de educație, simpozioane pe
teme de educație, servicii de îndrumare în
afaceri, coaching personal (formare), coaching
pentru viață (instruire), asistență profesională
individualizată (coaching), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și coaching
în discurs politic, antrenament și coaching
în dezbateri politice, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de cursuri, pregătire
și instruire, cursuri de instruire scrise, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, mentorat educațional pentru copii
de vârstă școlară, producție audio, video
și multimedia și fotografie, formare continuă,
formare în afaceri, ateliere de formare, cursuri
de formare, servicii de formare profesională,
formare în domeniul managementului, furnizare
de formare profesională, transfer de know-how
(instruire), servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, producție de film pe
dvd şi cd-rom, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
creare (redactare) de podcast-uri, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații online, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicare de cărți, formare continuă, formare
în afaceri, coordonare de conferințe de afaceri,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare și coordonare de conferințe cu
caracter comercial și de afaceri, servicii
de îndrumare în afaceri, organizare de
seminarii în domeniul afacerilor, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
servicii educaționale și de instruire cu privire la
managementul afacerilor, pregătire în domeniul
afacerilor prin tehnici de simulare, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, formare în domeniul managementului,
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instruire și pregătire în management, industrie
și tehnologia informației, instruire în abilități
în afaceri, instruire în domeniul administrării
afacerilor, servicii educaționale referitoare la
satisfacerea nevoilor clienților, cursuri de
dezvoltare personală, furnizare de cursuri de
evaluare a abilităților, organizare de examene
pentru evaluarea nivelului de pregătire, editare
de publicații, furnizare de publicații on-line,
furnizare de publicații electronice

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179454
02/06/2021
SC TREND BUILDINGS SRL,
STR.TRIBUNUL CORCHES, NR.
2/D, JUD. ARAD, ARAD, 310323,
ARAD, ROMANIA
M 2021 04329

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04323

(111)180519

14/06/2021
EMANUEL UDREA, DRUMUL
FERMEI 123, BL. 1, ET. 2, AP.
22, JUDEŢ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

TREND BUILDINGS
(531)

mkp.ro
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.24;
29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru deschis
(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, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04332
(111)180551
02/06/2021
DOLINI TM - GARDEN SRL,
ALEEA F.C. RIPENSIA, NR.15,
CAMERA 2, AP.12, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179708
02/06/2021
ALVANDA EUROPE SRL, STR.
IULIU MANIU, NR.10, AP. 1,
JUDEȚUL BIHOR, MUNICIPIUL
ORADEA, BIHOR, ROMANIA
M 2021 04339

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HYPE CULTURE
ALVANDA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de catering
mobil, servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, asigurarea de hrană și
băuturi, catering, consultații privind rețetele de
gătit, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
localuri tip snack-bar, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, preparare de mâncăruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii ale
bistrourilor, servicii de mâncare la pachet, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide., furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de bucătărie mobila
───────

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:albastru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, aplicații software, descărcabile,
aplicații software de tipul business intelligence,
descărcabile, software de asistență, software
de calculator descărcabil, software interactiv,
software pentru tehnologia afacerilor, pachete
de software, software colaborativ, software de
administrare de afaceri, software de gestiune
a datelor, software pentru analiza datelor de
afaceri, software pentru servere de aplicații,
aplicaţii software descărcabile, programe
de calculator înregistrate sau descărcabile,
programe de controlare a proceselor, software
pentru gestionarea proceselor de afaceri
(BPM), software CMS (sistem de gestionare
a conținutului), software pentru gestionarea
conținutului la nivel de întreprindere (ECM),
programe informatice pentru administrarea
bazelor de date, software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul reţelelor
informatice globale, software de navigare pe
reţele infob rmatice globale, software de
calculator pentru căutarea de date, software
pentru căutarea şi recuperarea de informaţii
printr-o reţea de calculatoare, programe de
calculator pentru accesarea, rasfoirea si
cautarea in bazele de date online, aplicatii
mobile, software de calculator folosit ca interfaţă
de programare a aplicaţiilor (API), aplicaţie
software pentru servicii de reţele sociale
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prin internet, software pentru mesagerie online, software pentru sisteme de operare pe
calculator, aplicaţii software pentru telefoane
mobile, software pentru telefoane mobile,
descărcabile.
35. Servicii
de
publicitate,marketing
şi
promovare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, baze de date în sisteme
informatice, informaţii pentru afaceri, planificarea
afacerilor, estimare în afaceri comerciale,
consultanţă în afaceri, analiza statisticilor de
afaceri, cercetare în domeniul afacerilor şi
cercetare de piaţă, servicii de consultanţă în
afaceri, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, compilarea de date statistice
privind afacerile, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, căutare de informaţii
în fişiere informatice, pentru terţi, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile şi serviciile prestate de terţi online
pe internet, servicii de furnizare de informaţii
online prin intermediul unui registru comercial,
furnizarea, pe internet, de informaţii din registre
de afaceri şi comerciale, coordonare,pregătire
şi organizare de expoziţii şi târguri comerciale
în scopuri comerciale şi publicitare, consultanţă
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, consiliere în afaceri
privind francizarea, servicii de comerţ cu
amănuntul şi de comerţ cu amănuntul online
referitoare la vânzarea produselor desemnate
în clasa 9, activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, dezvoltare de software, creare
de software, inginerie de software informatic,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, proiectare de software, elaborare
de programe pentru calculator și proiectare
de software, creare şi dezvoltare de
software în domeniul aplicaţiilor mobile,
programare software pentru dezvoltare de
site-uri web, software ca serviciu (SaaS),
platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţiicomputerizate, cloud computing,
stocarea electronică adatelor, găzduirea siteurilor de internet (site-uri web), găzduire de

spaţii web online pentru terţi, pentru partajare de
conţinut online.
───────

(111)179898

(210)
(151)
(732)

M 2021 04343

(740)

TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII, BV.
N. TITULESCU NR. 4-8, AMERICA
HOUSE, ET. 8, ARIPA DE VEST,
BUCUREŞTI, 011141, ROMANIA

02/06/2021
CREATICON D.O.O., PRILESJE
VI. ODVOJAK 3, 10000, ZAGREB,
CROAȚIA

(540)

SK SKINTEGRA THE
RARE MOLECULE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.18; 29.01.06
(591) Culori revendicate:gri (HEX #b1b3b3)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme de față pentru uz cosmetic,
preparate nemedicinale pentru îngrijirea feței,
cosmetice pentru față, toate nemedicinale și
nefarmaceutice.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04353
(111)179832
03/06/2021
KANLUX LIGHTING SRL, STR.
OLTENIŢEI 249, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, 077160,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179692
03/06/2021
AVIVA COSMETICS SRL, STR.
KOVARI NR. 71A, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
M 2021 04366

ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
EUGEN BROTE NR. 8, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Kanlux
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286)
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

INFINITUM by Romanița Iovan
(531)

Clasificare Viena: 24.17.08; 26.11.02;
27.05.01; 29.01.02
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
874C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, produse cosmetice
și preparate cosmetice, cosmetice pentru
buze, cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, creme antiîmbătrânire, creme pentru reducerea petelor de
îmbătrânire, creme antirid, creme pentru față,
creme pentru față de uz cosmetic, creme pentru
față (produse cosmetice), creme cosmetice
pentru fata si corp, creme cosmetice de mâini,
creme de protecție solară (cosmetice), creme
autobronzante (cosmetice), creme de noapte
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, creme
fluide (cosmetice), creme tonifiante (produse
cosmetice), creme pentru corp (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru piele
uscată, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, măști pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice,
măști de piele (cosmetice), măști pentru față,
măști pentru față și corp, măști cosmetice, măști
cosmetice de curățare pentru față, măști de
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înfrumusețare pentru față, măști de față pentru
toaletă, geluri pentru corp și față (cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), geluri
pentru față, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri cosmetice pentru ochi, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, uleiuri pentru corp și pentru
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri de
față, uleiuri pentru corp (produse cosmetice),
produse cosmetice, produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
cosmetice organice, produse cosmetice pentru
spălarea feței, produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice hidratante, produse de
protecție solară (cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse exfoliante
pentru față (nemedicinale), produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, produse cosmetice
pentru uz personal, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de lapte, produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice de aplicare pe
buze, produse cosmetice pentru ameliorarea
calității pielii, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse de curățare
a pielii (produse cosmetice), produse de
curățat, cosmetice, pentru ten acneic, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, preparate
emoliente (cosmetice), preparate autobronzante
(cosmetice), preparate hidratante (cosmetice),
preparate pentru protecția solară (cosmetice),
preparate anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), preparate pentru curățare impregnate
pe discuri cosmetice, preparate de machiaj
pentru față și corp, preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe
față, preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii după expunerea la razele
solare, loțiuni autobronzante (cosmetice), loțiuni
tonice (cosmetice), loțiuni cosmetice pentru față,
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice), loțiuni
pentru ten (produse cosmetice), loțiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), unt
pentru față și corp, unt de față, lapte de
curățare pentru față, pastă cosmetică pentru

aplicare pe față pentru combaterea luciului,
concentrate hidratante (produse cosmetice),
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
hidratante (produse cosmetice), spray-uri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, ser antiîmbătrânire de uz cosmetic,
ser de față de uz cosmetic, anticearcăne,
anticearcăne corectoare (cosmetice), creme
cosmetice, produse cosmetice naturale.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice și de
înfrumusețare pe bază de abonament, servicii cu
privire la comercializarea şi vânzarea de produse
cosmetice și de înfrumusețare pentru terţi,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse pentru toaletă, servicii de
comercializare în legătură cu produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de comenzi online
computerizate în legătură cu produse cosmetice
și de înfrumusețare, regruparea, în folosul
terţilor, a unei game largi de produse cosmetice
și de înfrumusețare (exceptând transportul lor),
care să permită clienţilor să vizualizeze şi
să cumpere comod aceste produse, servicii
publicitare referitoare la produse şi preparate
cosmetice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse cosmetice, organizare
de prezentări în scop publicitar referitoare la
cosmetice, prezentare de produse cosmetice
și de înfrumusețare în scopuri promoţionale,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice și de înfrumusețare, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse cosmetice
și de înfrumusețare, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, servicii ale agențiilor
de import, servicii de agenții de import și
export, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu produse cosmetice și de
înfrumusețare, servicii de informare și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice și de înfrumusețare,
furnizare de recomandări pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, furnizarea de
informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la produse cosmetice și
de înfrumusețare, furnizare de informații și
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consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor cosmetice și de înfrumusețare,
furnizare de informații prin internet privind
produsele cosmetice și de înfrumusețare.
42. Inspecția produselor cosmetice, testarea
de produse cosmetice, cercetare științifică
referitoare la produse cosmetice, cercetare în
domeniul cosmeticelor, pentru terți, cercetări în
domeniul cosmeticelor, efectuare de teste clinice
în legătură cu produse şi preparate cosmetice si
de infrumusețare, cercetare științifică cu scopuri
medicale în legătură cu produse şi preparate
cosmetice si de infrumusețare, consultanță
privind testele în laborator, dezvoltare de
preparate si de infrumusețare, dezvoltare de
produse cosmetice, furnizare de informații
despre rezultatele studiilor clinice pentru
produse cosmetice, furnizare de informații
referitoare la studii clince prin intermediul
unui site web interactiv, investigații științifice
în scopuri medicale, laboratoare medicale,
realizare de teste clinice pentru produse
şi preparate cosmetice si de infrumusețare,
servicii de cercetare de laborator referitoare
la dermatologie, servicii de laborator pentru
cercetări în domeniul medicinei, servicii pentru
evaluarea eficienței produselor, preparatelor
cosmetice si de infrumusețare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179679
04/06/2021
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

M 2021 04372

Afaceri inteligente
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179667
04/06/2021
PRO CUSTOMER SRL, STR.
CETATEA ALBĂ NR.1, SC.B, AP.3,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
M 2021 04377

S.C.P.I MILCEV BURBEA, B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Procustomer The only
traffic light in sales
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.16; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri, materiale didactice și educative,
materiale de instruire sau învățământ (cu
excepția aparatelor), materiale de predare
tipărite, materiale tipărite de cursuri prin
corespondență, cursuri tipărite, broșuri, cărți,
cărți broșate, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reviste (publicații periodice), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), manuale destinate instruirii,
buletine informative, publicații periodice,
papetărie, instrumente de scris, almanahuri.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
organizarea
și
susținerea
colocviilor,
organizarea
și
susținerea
conferințelor,
organizarea
și
susținerea
congreselor,
organizarea și susținerea de seminarii, cursuri
prin corespondență, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, transfer de knowhow (instruire), instruire practică (demonstrații),
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de cursuri de formare continuă, punere la
dispoziție de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de pregătire în domeniul afacerilor,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
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domeniul publicității, promovării, marketingului și
managementului, coaching personal (formare),
servicii de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, publicarea cărților.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04378

(111)179665
04/06/2021
DEICANTO SRL, STR. OLTULUI
NR 5, JUD. COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520027, COVASNA,
ROMANIA
M 2021 04379

(111)179716

04/06/2021
S.C. FIZIONOVA S.R.L., STR.
KOS KAROLY NR.3, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREȘ, 540477, MUREȘ,
ROMANIA

ISABELLA BOUTIQUE HOTEL
(531)

FIZIONOVA

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.16;
27.05.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
ale agențiilor de cazare, organizare de cazare
pentru turiști.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.07.25; 29.01.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04387
(111)180039
04/06/2021
AUTORITATEA NAȚIONALĂ
PENTRU ADMINISTRARE
ȘI REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAȚII, STR. DELEA
NOUA NR 2, ANCOM, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030925, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Veritel.ro Comparatorul
de oferte telecom

Nova Hotel,
Restaurant & Ballroom

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

(111)179446
04/06/2021
SC CANTUP SRL, STRADA
ARSENALULUI, 14C, JUDETUL
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

M 2021 04388

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii hoteliere, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de cazare
pentru evenimente, închiriere de săli pentru
evenimente sociale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04389

(111)179756

04/06/2021
S.C. FERMA AVICOLĂ ȘERBAN
S.R.L., STR. PRINCIPALĂ, NR. 25,
FILIPEȘTI, COM. BOGDĂNEȘTI,
SEDIUL GRUP ȘERBAN,JUDETUL
BACAU, BOGDĂNEȘTI, 607071,
BACĂU, ROMANIA

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, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de catering pentru restaurante fast-food
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurante fastfood, servicii de fast food la pachet, servicii
oferite de fast-fooduri.

MoldAvia

───────

(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.06;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
Yellow 60), negru (Pantone Black 20)
(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.
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, malt.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04401

(111)179775

05/06/2021
SC INPA FASHION SRL,
STR.ZAVOIULUI NR 18, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200210, DOLJ,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04400

(111)179952

04/06/2021
YILDIZ&YILMAZ SRL,
BULEVARDUL REPUBLICII NR
15, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

Regina Noptii
(511)

pala PIZZA DEL SUD
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, pizzerii, servicii de fast food la pachet,
servicii oferite de fast-fooduri.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(111)179543

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.

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.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04403

05/06/2021
DING COMMUNICATION SRL,
STR. GREFIERULUI, NR. 2, JUD.
DOLJ, DOBRIDOR, 207416, DOLJ,
ROMANIA

FLIPPY
(511)

(111)179447
07/06/2021
ELECTROTEHNO SRL, STR.
REPUBLICII 166, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04409

(740)

ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, 2, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(111)179802

(210)
(151)
(732)

M 2021 04413

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU NR. 48A, SCARA B, AP. 10,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV, 500085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

07/06/2021
RAVENCLAW CONSULT SRL,
B-DUL MARESAL AVERESCU
NR. 5, BL. 3, AP. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ETH
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 26.01.03
Culori revendicate:verde, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

RAVENCLAW MEANINGFUL
AERONAUTICS
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(531)

Clasificare Viena: 03.07.12; 27.05.01;
27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii pentru agricultură, pulverizare
aeriană de îngrășăminte și alte produse
chimice pentru agricultură, pulverizare aeriană
de produse de protecție a plantelor în agricultură,
pulverizare aeriană de insecticide și erbicide în
agricultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04415

(111)179761

07/06/2021
OCTOPUS INC SRL, STR.
VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

FEIKE
(531)

Clasificare Viena: 26.11.06; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Echipament de scufundări precum ochelari
de înot/scafandru, măști pentru respiraţie, cleme
nazale pentru scufundări, aparate de respirat sub
apă, acumulatori, electrici: adaptoare electrice,
sisteme de avertizare anti-furt, mixere audio,
monitoare pentru bebeluşi, ecrane de proiecţie,
măşti de protecţie, căşti de protecţie, radiouri,
pături de supravieţuire, bărci de salvare, cântare,
baterii solare.
25. Costume de înot, articole de îmbrăcăminte și
încățăminte pentru sport, şorţuri (îmbrăcăminte),
pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie de corp),
papuci de baie, sandale de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, chiloţi tip boxeri, sutiene, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, corsete, corsete (lenjerie

de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
rochii, veste de pescuit, încălţăminte, pantofi
pentru gimnastică, pelerine pentru coafor/
frizerie, jachete (îmbrăcăminte), chiloţi de
damă/chiloţi pantalonaşi, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (pantaloni), costume de
gimnastică/balet, costume de bal mascat,
îmbrăcăminte pentru motociclişti, îmbrăcăminte
cu LED-uri încorporate, îmbrăcăminte de stradă,
cămăşi, fuste, şosete, ciorapi, costume.
28. Echipament pentru sport, articole de sport,
benzi elastice pentru sport, echipament pentru
înot precum veste pentru înot, labe pentru înot,
colaci de înot, plute pentru înot, aripioare pentru
înot, jucării gonflabile pentru piscină, zăpadă
artificială pentru pomii de Crăciun, saltea de
joacă pentru bebeluşi, clopoţei pentru pomul de
Crăciun, jocuri pe tablă, sănii bob, paravane
de camuflaj (articole sportive), suporturi de
lumânări pentru pomii de Crăciun, măşti de
carnaval, extensoare pentru piept (aparate
de exerciţii)/aparate de exerciţii (extensoare),
pomi de Crăciun din material sintetic, suporturi
pentru pomii de Crăciun, confetti, truse de
magie, păpuşi (jucării), protecţii pentru cot
(articole sportive), labe de înot/mănuşi de înot
(înotătoare), gută pentru pescuit, manşe de
comandă pentru jocurile video, protecţii pentru
genunchi (articole sportive), jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării de pluş,
mosoare pentru pescuit, apărători de tibie
(articole sportive), globuri de zăpadă, piscine
(articole de joacă), centuri de înot, veste de
înot, saltele gonflabile pentru piscine, leagăne,
figurine de jucărie, roboţi de jucărie, jucării.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

984

M 2021 04417

(111)179762

07/06/2021
OCTOPUS INC SRL, STR.
VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

JOF
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână), sule,
tăişuri pentru uneltele aşchietoare (unelte de
mână), cuţite pentru deschis cutiile, cleşti
pentru ondulare, unelte pentru tăiat (unelte de
mână), harpoane pentru pescuit, bricege, cleşti
utilizaţi la pescuit, cuţite pentru undiţe pentru
pescuit, freze de gheaţă acţionate manual pentru
pescuitul la copcă, instrumente de ascuţit cârlige
de undiţă, acţionate manual, cârlige manuale,
foarfece de fire, pompe de aer, acţionate manual,
burghie (unelte de mână), maşini de tuns barba,
plăci de păr, ustensile de mână pentru ondularea
părului, seturi de manichiură, foarfeci de tuns,
foarfeci mecanice (ustensile de mână), harpoane
pentru pescuit.
22. Plase pentru pescuit.
28. Plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
momeală artificială pentru pescuit, plute de
pescuit, echipament de pescuit, gute de pescuit,
mulinete pentru pescuit, mincioguri de pescuit,
genţi de pescuit, lansete de pescuit, nade pentru
pescuit, strune pentru pescuit, hamuri pentru
pescuit, juvelnice (unelte de pescuit), momeală
artificială de pescuit, vârtejuri (unelte de pescuit),
momeală artificială pentru pescuit, senzori de
muşcătură (pescuit), cutii de insecte pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), bărci gonflabile
pentru pescuit, fire tippet pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, tocuri pentru undiţe
de pescuit, greutăţi de plumb pentru pescuit,
vergi de undiţe pentru pescuit, suporturi pentru
undiţe de pescuit, plase de pescuit în acvariu,
greutăţi din wolfram pentru pescuit, plase pentru
pescuitul cu undiţa, aparate indicatoare acustice
folosite pentru pescuit, indicatoare de muşcătură
(echipament de pescuit), momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, săculeţi cu
momeală pentru catapulte de pescuit, alarme
de muşcătură pentru pescuitul cu undiţa,
indicatoare de muşcătura peştelui pentru pescuit
la copcă, momeală artificială de aruncat în
apă pentru pescuit, suporturi de undiţă pentru
pescuitul de pe mal, indicatoare de presiune
electronice folosite la pescuitul cu undiţă,
articole de scoatere a peştelui din cârlige
de undiţă (accesorii de pescuit), învelişuri
pentru camuflare (articole de sport), articole de
camuflare pentru vânătoare (articole de sport),
echipament pentru înot, veste pentru înot, labe
pentru înot, plute pentru înot, colaci de înot,
mănuşi pentru înot, aripioare pentru înot, plute
gonfîabile pentru înot, echipamente de plutire

pentru înot, colaci pentru scăldat şi înot, articole
de înot pentru menţinerea corpului la suprafaţa
apei, pentru uz recreativ.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04421

(111)179460

07/06/2021
KOREAN SYNERGY S.R.L., B-DUL
MIHAI VITEAZUL NR. 61, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, 450090, SĂLAJ,
ROMANIA

Kwin Beauty
(531)

Clasificare Viena: 03.07.06; 29.01.02;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:auriu, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04422
(111)179538
07/06/2021
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAMSI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA
CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(111)179737
07/06/2021
MYKINES IMPORT SRL, STR.
CIPRIAN PORUMBESCU NR.
20A, TARLA 11, PARCELA 212/15,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI, 75100,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04424

(740)

PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34,SECTORUL 1,
BUCURESTI, 010708, ROMANIA

(540)

(540)

VanTRa LT2
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camera de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.
───────

CORNELIA OLIVE OIL
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.17; 26.01.04
(591) Culori revendicate:alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrarea magazinelor,
administrare de afaceri, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de gestionare a lanțului de
aprovizionare, servicii de agentii de import și
export.
───────

986

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04429

(111)179434

14/06/2021
RODICA PĂVĂLOAIA, STRADA
AVIONULUI, NR. 25, BL. 5E, SC.
1, AP. 14, SECTOR 1, BUCURESTI,
014333, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

rezerva de pământ
(511)

administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
40. Conservarea alimentelor și a băuturilor.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe
și legume, legume decojite, legume procesate,
legume congelate, legume amestecate, legume
uscate, legume conservate, legume gătite,
legume tăiate, legume fermentate, legume
sărate, cepe (legume) conservate, legume în
saramură, salate de legume, dovleci (legume
conservate), legume în conservă, paste de
legume, produse din legume preparate, legume
conservate (în ulei), legume feliate, la conservă,
legume preparate la grătar, mâncăruri cu legume
preparate, legume uscate prin înghețare, sucuri
de legume pentru gătit, preparate pentru supă
de legume, gustări pe bază de legume, legume
gata-tăiate pentru salate, salate de legume gatatăiate, antreuri pe bază de legume, mâncăruri
cu legume, congelate rapid, chipsuri pe bază de
legume, extracte din legume pentru gătit (sucuri),
creme tartinabile pe bază de legume, produse
tartinabile pe bază de legume, mâncăruri gătite
constând în principal din legume.
35. Publicitate și reclamă, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse și alimente bio (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor
să le vadă şi să le cumpere în mod
convenabil, cu amănuntul sau cu ridicata,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, consultanță cu privire la
evaluări ale afacerilor, consultanță profesională,
investigații sau informații în domeniul afacerilor,
asistență în afaceri, management și servicii

(540)

M 2021 04436

(111)180552

07/06/2021
TRANSFER RAPID ELECTRONIC
SRL, BULEVARDUL UNIRII 72,
BLOC J3C, ET 8, MODUL 801,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030836,
ROMANIA

ORICINE, ORIUNDE, ORICÂND
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04437

(111)

08/06/2021
S.C. CORIOLAN AUR SMARALD
S.R.L., B-DUL NICOLAE IORGA,
NR. 59, BL. ET. 5, SC. A, PARTER,
AP. 2, JUD. IAŞI, IAȘI, 700214,
IAȘI, ROMANIA

CORIOLAN Făurar
de fericire, din 1996.
(531)
(511)
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Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,

bijuterii din aur şi pietre preţioase.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din sau placate cu metale preţioase, a bijuteriilor
din aur şi pietre preţioase (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

HOREQUIP

(111)179882

(210)
(151)
(732)

M 2021 04444

(740)

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

08/06/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, DELAWARE,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(111)179428
08/06/2021
ALEXANDRU PRICEPUTUDAN, STR. PESCARILOR 61,
BLOC FZ23, SC.A, ETAJ 1,
AP. 8, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900581,
CONSTANȚA, ROMANIA
M 2021 04468

(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.
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
───────

(540)
M 2021 04471

(740)

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30,SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

W WHITE BLEND
(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, brichete pentru ţigări de foi, 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.
───────

(111)180008

(210)
(151)
(732)

09/06/2021
STEFAN ECXARCU-HARFAS, BDUL IULIU MANIU NR. 55, BL. 17,
SC. C, ET. 2, AP. 91,SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Gam
(531)
(591)
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Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
Culori revendicate:rosu, negru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (servicii de secretariat).
42. Servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04473

(540)

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Gam GÂNDIM
ARHIVAREA DE MÂINE
Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (servicii de secretariat).
42. Servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date.
───────

(111)179542
09/06/2021
DING COMMUNICATION SRL,
STR. GREFIERULUI, NR. 2, JUD.
DOLJ, DOBRIDOR, 207416, DOLJ,
ROMANIA

M 2021 04486

YOTO

(111)180007

09/06/2021
STEFAN ECXARCU-HARFAS,
B-DUL IULIU MANIU NR. 55, BL. 17,
SC. C, ET. 2, AP. 91, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(531)

(210)
(151)
(732)

(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.
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.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04494

(111)180059

09/06/2021
IZARAN KDO SRL, STR. LIVIU
REBREANU NR. 159, JUD. TIMIŞ,
DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

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, furnizare de spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii oferite de închiriere de echipament de
catering., servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii de
mâncare la pachet, servicii de fast food la pachet.
───────

M 2021 04496

(740)

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

La Falafel Way
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.12; 29.01.02; 29.01.06
(591) Culori revendicate:galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
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
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,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru

(111)180058

(210)
(151)
(732)

09/06/2021
IZARAN KDO SRL, STR. LIVIU
REBREANU NR. 159, JUD. TIMIŞ,
DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

La Falafel Way
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii

990

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
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
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,
servicii oferite de 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, furnizare de spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii oferite de închiriere de echipament de
catering., servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii de
mâncare la pachet, servicii de fast food la pachet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04500

(111)180522

09/06/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Premii pe cuvant

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie,
fotografii,
publicaţii
educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
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scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele

de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
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 şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printrun serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
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agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, 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,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printrun serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de

calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
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de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe 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 şi 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, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi

editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
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 si 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 aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
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pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri

web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi siteurilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de siteuri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie 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 întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04501

(111)180611

09/06/2021
ECONFAIRE ID SRL, BD.
THEODOR PALLADY NR. 1,
CAMERA NR. 2, BLOC 26, SCARA
B, ETAJ 4, AP. 48, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

MUSAT & ASOCIATII INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BD. AVIATORILOR
NR. 43, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

eConfaire
IMMERSIVE DESIGN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.01
(591) Culori revendicate:verde (RGB 175 215
83), gri (RGB 97 150 212), albastru
(RGB 158 158 158)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Afișe, afișe publicitare, suporturi pentru afișe
din hârtie sau carton, articole pentru birou,
articole de papetărie pentru birou, bannere
de afișaj fabricate din carton, bannere de
afișaj realizate din hârtie, bannere din hârtie,
buletine informative, buletine (materiale tipărite),
broșuri tipărite, broșuri, blocnotesuri, calendare,
calendare de birou, calendare cu foi detașabile,
calendare de perete, calendare tipărite, carnete
de tip memento, carnețele, cărți de vizită,
cartonașe informative tipărite, cataloage, coli de
hârtie pentru notițe, coli de hârtie (papetărie),
cutii confecționate din hârtie, cutii confecționate
din carton, ecusoane cu nume (articole de birou),
dosare, documente de prezentare tehnica,
dosare pentru documente (papetărie), dosare
pentru documente sub formă de portofel, foi
tipărite cu informații, formulare (imprimate),
grafice tipărite, hârtie cu antet, hârtie de
blocnotes, hârtie de scris cu antet, hârtie de scris,
jurnale comerciale, manuale de instrucțiuni,
manuale destinate instruirii, manuale tipărite,
manuale de utilizare pentru software de

calculator, mape de corespondență, mape de
hârtie (papetărie), mape pentru documente,
mape pentru schițe, mape tip servietă, materiale
imprimate, materiale tipărite pentru instruire,
panouri publicitare tipărite, din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
din hârtie, panouri publicitare din carton, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, pixuri colorate,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri și stilouri,
machete arhitecturale, planuri arhitecturale,
planuri tipărite, pliante informative tipărite, plicuri,
programe pentru diferite evenimente, programe
tipărite, pungi de hârtie, pungi de hârtie
pentru cadouri, reclame tipărite, regulamente,
reprezentări grafice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, schițe, afișe tipărite din hârtie,
agende.
35. Managementul proiectelor de afaceri,
administrarea afacerilor, administrare în materie
de planificare a afacerilor, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
administrare în materie de metode de vânzare,
promovarea afacerii (publicitate), furnizare de
informații de marketing prin site-uri web.
42. Proiectare
de
software,
proiectare
personalizată de software, proiectare de sisteme
software grafice, proiectare de software pentru
terți, proiectare de software pentru drivere,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea și
actualizarea software-ului informatic, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/cam),
proiectare la comandă de pachete de software.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04502

(111)179784

09/06/2021
DOMENIILE SAHATENI SRL, STR.
MIRON COSTIN 43, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

37. Instalare de sisteme de evacuarea fumului,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță.
───────

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

M 2021 04521

(740)

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

AURELIA VISINESCU
DISTINCT
(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.

(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04507

(111)179801

10/06/2021
SHEV SYSTEMS SRL, STR.
LATERALA NR. 28, JUDETUL
BRASOV, CRISTIAN, A, BRAȘOV,
ROMANIA

EFEX evacuare fum expert
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.12
(591) Culori revendicate:rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații de aerisire, trape de fum.

(111)179443
10/06/2021
SILVIA MARTA FODOR, STR.
CEAHLĂU NR. 48A JUD. CLUJ,
CLUJ- NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Let's Tech together

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse 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, comercializarea de telefoane
mobile şi accesorii, vânzarea cu amănuntul a
telefoanelor mobile, a accesoriilor şi a soluţiilor
de internet, respectiv abonamentele de internet,
modemuri, laptopuri, abonamente la servicii
de telecomunicaţii, servicii de import- export,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de import-export, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
telefonie.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04530

(111)179753

10/06/2021
SC ROYAL N SRL, BD. CAROL
I BL. 12D, PARTER, JUDEŢUL
PRAHOVA, CÂMPINA, 105600,
PRAHOVA, ROMANIA

Bautech technology
for a better tomorrow
(531)

Clasificare Viena: 01.15.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru (Pantone 419
C), albastru închis (Pantone 276 C),
gri (Pantone 428 C), albastru deschis
(Pantone 2192 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate si instrumente ştiinţifice de măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare, aparate şi instrumente pentru schimbul,
stocarea, transmiterea şi colectarea de date
în domeniul energiei (termice, electrice, din
surse regenerabile, precum şi a oricărui
alt tip de energie), aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei
sau utilizării energiei (termice, electrice,
din surse regenerabile inclusiv fotovoltaice,
precum şi a oricărui alt tip de energie),
programe software, inclusiv software de
gestionare a echipamentelor domotice sau a
reţelelor inteligente (reţele de distribuţie a
energiei utilizând tehnologii informatice pentru
armonizarea cererii şi ofertei de energie),
dispozitive electronice de supraveghere, de
control, de siguranţă, de încălzire, de răcire,
de ventilare şi de automatizare pentru clădiri şi
case individuale, inclusiv emiţătoare de semnale
electronice şi de telecomunicaţie, monitoare,
aparate de control si reglare a temperaturii,
aparate de detecţie si semnalizare de fum,
de gaz, de monoxid carbon, detecţie flacăra:

termostate, variatoare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, producerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, invertere, panouri
de comandă (electricitate), contoare/aparate de
măsură, contoare si regulatoare de curent, gaz şi
apă, contoare inteligente, aparate de securitate
şi de automatizare pentru clădirile şi locuinţele
individuale, aparate regulatoare de temperatura,
presiune si debit, aparate electrodinamice pentru
transmiterea la distanţă a semnalelor, aparate
de reglare, electrice, dispozitive pentru control
de la distanţă, termostate digitale pentru control
climatic.
11. Aparate și instalaţii de încălzire centrală,
de producere a aburului, de uscare, instalaţii
si aparate de aer condiţionat, aparate pentru
răcirea aerului, instalaţii de stocare, de pompare,
de filtrare și de purificare a aerului și a
apei, pompe și hidrofoare pentru instalaţii de
pompare și distribuţie pentru agent termic de
încălzire, agent termic solar și pentru apa rece
curată sau uzată, instalaţii de alimentare și
distribuţie a apei și de uz sanitar cu ţevi,
fitinguri, armături și obiecte sanitare pentru
instalaţiile de baie, spălătorie și bucătărie,
robinete și încălzitoare instantanee și cu
acumulare pentru apă caldă, boilere, altele
decât componente de maşini, radiatoare de
încălzire centralizată, aparate și instalaţii de
încălzire și răcire în pardoseală, în pereţi, în
tavan, aparate, mașini şi instalaţii de răcit, vase
de expansiune și dispozitive de supraveghere,
control și protecţie pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, ventilatoare, boilere și centrale pe
gaz, pompe de căldură, aparate electrice de
încălzire, aparate de încălzire pentru combustibili
solizi, lichizi sau gazoşi, becuri, instalaţii de
iluminat, aparataj electric și obiecte de iluminat,
radiatoare electrice, echipamente și corpuri
radiante pentru incălzire și răcire, aparate
şi maşini de refrigerare, colectoare termice
solare și aparataj pentru instalaţiile solare, sobe
și seminee (aparate de încălzire), robinete,
armaturi, racorduri, fitinguri, conducte pentru
instalaţii termice și sanitare, baterii, ventile
termostat, instalaţii şi aparate de ventilare,
purificare aer, sifoane (ventile) de scurgere din
plastic, ventile și accesorii din plastic pentru
conducte de apă și instalaţii de aer condiţionat.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04531

(111)179940

10/06/2021
DRAGOS-FLORIN BARBU, STR.
STRANDULUI NR. 20, JUDEȚUL
VÂLCEA, RÂMNICU VALCEA,
240501, VALCEA, ROMANIA

M5Phenomenon
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte și părți
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.
───────

(111)179957

(210)
(151)
(732)

M 2021 04537

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/06/2021
LDP CONSULTING &
DISTRIBUTION SRL, STR.
MURGENI NR. 59, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dincolo de Eșec
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale înregistrate descărcabile, baze
de date computerizate, conținut media, benzi
înregistrate descărcabile, date înregistrate
electronic, fișiere de date înregistrate
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
aparate pentru înregistrări audio-video, baze
de date electronice înregistrate pe suporturi
informatice descărcabile, buletine informative
descărcabile, carduri de memorie usb, broșuri
electronice descărcabile, casete preînregistrate,
cărți audio, cărți digitale pentru descărcare de
pe internet, cărți electronice, cărți înregistrate

pe disc, clipuri video preînregistrate, CD-I-uri
pre-înregistrate (compact discuri interactive),
discuri compacte video preînregistrate, DVDuri preinregistrate, filme descărcabile, filme
video, înregistrări audio, medii descărcabile,
publicații electronice descărcabile, podcasturi descărcabile, reviste electronice, publicații
electronice
interactive,
ziare
electronice
descărcabile, 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, audiovizuale, multimedia și fotografice, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, reviste electronice, cărți electronice,
cărți audio, cărți electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, buletine informative
(electronice), buletine informative descărcabile,
software, aplicații software descărcabile,
software multimedia, software mobil, programe
de calculator înregistrate sau descărcabile,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru crearea de
materiale publicitare online pe site-uri web,
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,
agende
electronice, aparate și instrumente multimedia,
cabluri de semnal pentru it/av și telecomunicații,
blocnotesuri electronice, cd-drivere pentru
calculatoare, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipamente de comunicare,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive
și suporturi pentru stocarea de date, table
electronice interactive whiteboard, terminale
multimedia, baze de date computerizate,
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conținut media, benzi audio preînregistrate,
benzi video preînregistrate, broșuri electronice
descărcabile, carduri de memorie usb, cărți
înregistrate pe disc, documente informatice
în format electronic, discuri video preînregistrate, discuri (înregistrări audio), DVD-uri
preinregistrate, DVD-uri interactive, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale, hărți electronice care pot fi descărcate,
grafică digitală (software descărcabil), fotografii
digitale descărcabile, fonturi descărcabile,
fișiere digitale (podcast), înregistrări video,
înregistrări video descărcabile, înregistrări
sonore descărcabile, publicații care pot fi
descărcate, podcast-uri descărcabile, fișiere
multimedia descărcabile, software pentru
conferințe.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, materiale pentru filtrare din hârtie,
hârtie și carton, 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,
albume foto și albume pentru colecționari,
reviste generaliste (publicații periodice), reviste
(publicații periodice), cărți, ziare, ziare cotidiene,
reviste ca suplimente la ziare, comunicate de
presă tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
buletine informative, pliante informative tipărite,
cartonașe informative tipărite, hârtie și carton,
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, albume foto
și albume pentru colecționari, articole de
papetărie cu excepția mobilei și accesorii
(materiale) educative, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie pentru birou,
arte vizuale tipărite, benzi desenate, broșuri,
blocnotesuri, caiete, buletine (materiale tipărite),
buletine de știri (materiale tipărite), carnețele,
fișiere, jurnale și agende, materiale imprimate,
materiale educative și didactice, mașini de
birou, notesuri, publicații periodice, publicații
imprimate, publicații educative, publicații de
reclame tipărite, programe tipărite, materiale
pentru educație/învățământ.
38. Transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de agenții de presă, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
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, siteuri 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, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, emisiuni televizate,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de conferințe
pe web, servicii de conferințe video prin satelit.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii
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juridice, educație și instruire, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, emisiuni
de radio (programare), producția de emisiuni
radiofonice, producție de emisiuni de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, divertisment în direct,
organizare de spectacole în direct, organizare de
reprezentații în direct, producție de programe de
televiziune în direct, prezentare de spectacole
de divertisment în direct, publicare de buletine
informative, publicare de fișe informative, servicii
pentru publicarea buletinelor informative, servicii
informative cu privire la sporturi, servicii
informative cu privire la filme video, furnizarea
de buletine informative on-line în domeniul
divertismentului sportiv, servicii de reporteri
de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, furnizare de programe televizate
de știri, pregătirea programelor de știri pentru
difuzare, furnizare de știri referitoare la sport,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de programare a știrilor în
vederea transmiterii prin internet, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare online de cărți și reviste electronice, publicare de
reviste în format electronic pe internet, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, închirieri de cărți, publicare de cărți,
închiriere de cărți audio, publicare de cărți audio,
publicare multimedia de cărți, editare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și recenzii, furnizarea
de recenzii on-line pentru cărți, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare

multimedia, servicii de conferințe, organizarea și
conducerea de conferințe și seminarii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04558

(111)180600

11/06/2021
BEST EUROPEAN SERVICES &
SOLUTIONS SRL, BULEVARDUL
CAROL I, NR.51, ETAJ 5, AP.23,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

CONTESTO TEHNOLOGY FOR
JUSTICE JUSTICE FOR ALL
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1029995 din data
22.10.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirilor: “TEHNOLOGY
FOR JUSTICE“ și “JUSTICE FOR ALL“

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare online, servicii de
planificare a programărilor [lucrări de birou],
servicii de reamintire a programărilor [lucrări
de birou], compilarea de informații în baze
de date computerizate , compilarea statisticilor,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de secretariat,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanță software
pentru calculatoare, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate pe
site-urile web (servicii de tehnologia informației),

1001

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, închirierea de software
pentru calculatoare, platforma ca serviciu
(PaaS), dezvoltare de platforme de calculatoare,
cercetare științifică.
45. Servicii juridice, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor, servicii de arbitraj, cercetare
juridică , servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii juridice în legătură cu negocierea
contractelor pentru terți, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă/consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică, servicii
de reprezentare juridică, servicii privind litigiile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04565

(111)180601

11/06/2021
S.C. HERBAGETICA S.R.L.,
STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

produse fiind utilizate în tratamentul afecțiunilor
de gută.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(111)179941

(210)
(151)
(732)

M 2021 04568

(740)

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

11/06/2021
PEPSICO, INC., 700 ANDERSON
HILL ROAD, NY, PURCHASE,
10577, NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

FIZZ UP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor nonalcoolice, băuturi
gazoase nealcoolice, băuturi răcoritoare, băuturi
energizante, băuturi izotonice, băuturi pentru
sportivi, apă cu arome, pulberi pentru băuturile
efervescente.

Extracte Standardizate
HERBAGETICA GutaPrim
Formulă concentrată
cu 19 extracte premium

───────

(531)

Clasificare Viena: 03.07.11; 24.09.05;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde,
crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman si veterinar, toate aceste
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04569

(111)179768

11/06/2021
THE PROVIDER FM SRL, STR.
FICUSULUI, NR 1, VILA 34,
CORBEANCA FOREST,JUDETUL
ILFOV, BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

THE PROVIDER Premium
Facility Services
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 26.11.06
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
mov, indigo, albastru, roz, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la construcţii, servicii de consultanţă privind
reparaţiile la clădiri, consultanţă în domeniul
supervizării lucrărilor de construcţii, întreţinerea
clădirilor, reparaţii şi întreţinere de clădiri, servicii
de consiliere cu privire la întreţinerea clădirilor,
furnizare de informaţii privind construirea,
repararea şi întreţinerea de clădiri, furnizare de
informaţii, consiliere şi consultanţă cu privire
la curăţenie, închiriere de utilaje, instalaţii
şi echipamente pentru construcţii, demolări,
curăţenie şi întreţinere, închiriere de maşini şi
echipamente de curăţenie şi de spălat şi de
uscat, servicii de curăţenie, servicii de curăţenie
pentru spaţii rezidenţiale, servicii de curăţenie
în spaţiile comerciale, servicii de curăţenie
pentru birouri, servicii de curăţenie în uzine
industriale, curăţarea vehiculelor, curăţarea
coşurilor de fum, curăţarea străzilor, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), curăţarea geamurilor, curăţarea
uşilor, curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
spălarea rufelor, întreţinerea articolelor din piele,
curăţare şi reparare, călcarea lenjeriei, spălarea

lenjeriei, întreţinerea mobilei, recondiţionare,
reparare şi întreţinere de mobilier, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, întreţinere şi reparare de porţi,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinere de aparatură de birou, întreţinere
de echipamente de birou, servicii de tâmplărie,
întreţinerea şi repararea podelelor, întreţinere
şi reparaţii de pardoseli, servicii de electricieni,
instalare şi reparare de echipamente de protecţie
împotriva inundaţiilor, întreţinere şi reparare
de instalaţii sanitare, servicii de consiliere cu
privire la întreţinerea instalaţiilor, reparare şi
întreţinere de aparate de ventilat, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, recondiţionare,
reparare şi întreţinere a instalaţiilor electrice,
instalarea echipamentelor de încălzire, reparare
şi întreţinere de aparate de încălzire, instalarea
şi repararea alarmelor de incendiu, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea cuptoarelor, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
întreţinere şi reparaţii de sisteme de evacuare
în caz de incendiu, întreţinerea şi repararea
seifurilor, instalarea uşilor şi ferestrelor,
întreţinere de uşi şi ferestre, lustruirea,
instalarea, întreţinerea şi repararea geamurilor,
ferestrelor şi jaluzelelor, servicii de întreţinere
şi reparaţii cu privire la închizătoare de
uşi, instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, întreţinerea vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la întreţinerea
vehiculelor, încărcarea bateriilor la vehicule,
furnizarea informaţiilor legate de reparaţii,
repararea încuietorilor de siguranţă, întreţinere
şi reparare de sisteme de control al accesului,
întreţinerea si construcţia conductelor, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, întreţinerea piscinelor,
servicii de deszăpezire, servicii de control
al dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură,
acvacultura, horticultura şi silvicultură, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, dezinfectare, dezinsecţie, deratizare.
44. Servicii pentru îngrijirea grădinilor, grădinărit,
întreţinere de grădini, consultanţă în grădinărit,
proiectare (design) de grădini, închiriere de
ustensile de grădină, furnizare de informaţii
despre grădinărit, informaţii şi consiliere cu
privire la grădinărit, servicii de combatere
a dăunătorilor pentru agricultură, acvacultura,
horticultura şi silvicultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, horticultura
şi silvicultură, distrugerea dăunătorilor în
agricultură,
acvacultura,
horticultura
şi
silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 04572

(111)179715

(210)
(151)
(732)

(740)

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

11/06/2021
HORIA IOAN SAN-PETRU, STR.
PETRU RARES NR. 22, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(111)179759
11/06/2021
SC TRE BICCHIERI, BLVD.
IONITA SANDU STURZA, NR. 60,
JUD. BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA
M 2021 04573

(540)

O2 oxyBOX
(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru inchis, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Camere hiperbare de oxigen, nu de uz
medical.
44. Servicii de terapie, în legătură cu camere
hiperbare de oxigen.

LA BETTOLA DEL PARCO
(531)

Clasificare Viena: 25.01.19; 06.19.16;
29.01.12
(591) Culori revendicate:maro, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de asigurarea de hrană și băuturi.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04582
(111)179956
11/06/2021
AMAZONAS WEB TRADING SRL,
STRADA TRIFOIULUI, NR. 14B,
AP. 6B/3, JUD. CLUJ,
CLUJ - NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179981
11/06/2021
ASOCIATIA CLUB SPORTIV KIDS
TAMPA 2015 BRASOV, STR.
URANUS, NR. 2, BL. 2, SC. 3, AP.
7, JUD. BRAŞOV, SANPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA
M 2021 04589

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUD. BRAŞOV, BRASOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

WAMA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului
9. Aparate și instrumente multimedia, aparate
și instrumente radio, conectori multimedia
pentru vehicule, dispozitive pentru tehnologia
informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice
10. Echipament pentru exerciții fizice
11. Aparate de iluminat și reflectoare
25. Îmbrăcăminte și părți ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, articole pentru acoperirea capului
28. Jocuri electronice portabile, articole și
echipament de sport, jucării, jocuri și articole de
joacă
───────

FC KT FC KRONSTADT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 03.01.14; 03.01.16; 03.01.24;
21.03.01; 26.05.01; 26.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de meciuri de fotbal, organizare
de evenimente de fotbal, divertisment
de tipul meciurilor de fotbal, servicii
privind organizarea de evenimente fotbalistice,
organizare, planificare si coordonare de jocuri
de fotbal, organizare si coordonare de programe
de antrenamente pentru fotbal, organizarea de
cursuri de fotbal, organizarea de cantonamente
de fotbal.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04590
(111)179458
12/06/2021
DOGANAY GIDA SRL, STR.
DEMNITĂȚII, NR.35, CAMERA
NR.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(111)180613
13/06/2021
CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L., STR. CETĂŢII NR.39,
DEMISOL 1, AP. 2, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400166,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04598

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUDEȚUL
MUREȘ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

KORINITTA

Notele lui Banciu

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:grena, cărămiziu
(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, înghețată, sorbeturi și
alte înghețate comestibile, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
ciocolată, figurine si decoratiuni de ciocolata, foi
de ciocolata.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179920
12/06/2021
SC COMITAS SRL, STR.
ION CREANGA NR. 2A, JUD.
CONSTANŢA, VAMA VECHE,
907163, CONSTANȚA, ROMANIA

M 2021 04591

LA CANAPELE
SHOT FACTORY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie,
fotografii,
publicaţii
educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
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spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate

prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
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 şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printrun serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
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difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii
de agenţii de presă, furnizarea accesului la
baze de date, publicaţii electronice, reţele de
computere şi internet, furnizarea accesului la
fotografii, informaţii interactive furnizate on-line
din baze de date computerizate sau de pe
internet, difuzarea de informaţii în domeniul
ştirilor, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, asigurare de
acces şi închiriere de timpi de acces la bază
de date computerizate sau la informaţii on-line,
transmisie şi recepţie (transmisie) de informaţii
din bazele de date prin intermediul reţelei
de telecomunicaţii, asigurarea accesului la
telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele de date
computerizate şi la internet, difuzare de informaţii
prin intermediul televiziunii şi a radioului,
transmitere pe internet de material video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, conţinut
media şi de informaţii, transmisia simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
canale, transmitere de mesaje scurte (SMS),
de imagini, de voce, de sunete, de muzică și
de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmisii video,
transmisie video prin rețele digitale, transmisie
video la cerere, difuzare de material audio și
video pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
difuzare de programe video și audio prin internet,
servicii de difuzare video pe arii restrânse
(narrowcasting), servicii de difuzare video, audio
și TV, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video și audio

furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, 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,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printrun serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
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format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru

radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe 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 şi 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, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
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producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
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 si 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 aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea

de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi siteurilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de siteuri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
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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 întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

curățarea vehiculelor, spălare, spălarea lenjeriei,
curățarea geamurilor, curățarea străzilor.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04625

(111)179950

14/06/2021
NIK & ALA ESTETIC ART SRL,
PIAŢA UNIRI NR. 2, CAM. 3, SC. C,
ET. 1, AP. 4, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(111)179829

15/06/2021
ASOCIAȚIA PLATFORMA
ROMÂNIA 100, STR. IONITA
CEGAN NR. 3, BL. P27, SC. 1,
AP. 11, BUCUREȘTI, 050687,
ROMANIA

RO100 ȘCOALA
BUNEI GUVERNĂRI

PERFECT CLEAN
CLEAN & COMFORT
(531)

(540)

M 2021 04648

(531)

Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 13.03.23;
19.01.12
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de menaj (servicii de curățenie),
curățarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de curățare a cădirilor (interior si exterior),
dezinfectare, închirierea mașinilor de uscat
vesela, închirierea mașinilor de spălat
vesela, curățarea uscată, întreținerea blănurilor,
curățare și reparare, spălarea rufelor, închirierea
mașinilor de spălat rufele, întreținerea articolelor
din piele, curățare și reparare, călcarea lenjeriei,

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
05.03.13
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#004976), alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04649

(111)179804

15/06/2021
SC TUCHFELD BUSINESS
SRL, STR. BANCII NR. 463,
JUDET DAMBOVITA, CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

───────

TUCHFELD BUSINESS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04651

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179991
12/07/2021
CREATIVE FITOUT SRL, STR.
VALEA SEACA 1A, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
M 2021 04657

(111)179693

15/06/2021
IONUŢ-ADRIAN ROTARU, B-DUL
BELVEDERE, NR. 10, SC. B, AP.
9, JUDETUL BACAU, ONEŞTI,
601052, BACĂU, ROMANIA
OCTAVIAN ADAM, STR. JUPITER,
NR. 5, SC. B, AP. 70, JUDETUL
BACAU, ONEȘTI, BACĂU,
ROMANIA
DRAGOMIR INDUSTRIAL
PROPERTY, STR. NIC. SEBE, NR.
5, BL. S24, ET. 5, AP. 21, CAM. 1,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030405,
ROMANIA

mobili GEPPETTO
(531)

(540)

GELATOSFERA
(511)

înghețat (produse de cofetărie) și șerbeturi,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, înghețată cu aromă de fructe sub
formă de acadele, batoane de înghețată cu
fructe.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, lianți pentru înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe băț, batoane de
înghețată, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, deserturi cu înghețată, înlocuitor de
înghețată, sosuri pentru înghețată, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată infuzată cu alcool,
înghețată sub formă de sandviș, batoane de
înghețată pe băț, amestecuri pentru prepararea
produselor din înghețată, gheață, înghețată, iaurt

Clasificare Viena: 07.15.20; 14.03.20;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
157 c), verde (Pantone 548 c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, mobilier școlar, mobilier integrat,
mobilier combinat, comode (mobilier), dulapuri
(mobilier), mobilier baie, birouri (mobilier),
mobilier pentru depozitare, mobilier de baie.
40. Prelucrare mobilier.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04665

(111)179878

15/06/2021
REEMTSMA
CIGARETTENFABRIKEN
GMBH, MAX-BORN-STRASSE 4,
HAMBURG, 22761, GERMANIA

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

WEST SL-LINE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, indiferent dacă este prelucrat sau
brut, produse din tutun, înlocuitori ai tutunului,
nici unul pentru scopuri medicinale sau curative,
țigărete, cigarillos, trabucuri, aparate pentru
rulat țigarete, tuburi pentru țigărete, filtre
pentru țigărete, hârtie pentru țigărete, țigărete
electronice, lichide pentru țigărete electronice,
chibrituri și articole pentru fumători.

(111)180033

(210)
(151)
(732)

M 2021 04677

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL BACĂU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

───────

16/06/2021
MOUR BUSINESSKIT SRL,
STRADA MARUUI 19, BL. 1, ET.
2 AP. 19, JUDEȚUL ILFOV, SAT
FUNDENI, COMUNA DOBROIESTI,
500113, ILFOV, ROMANIA

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

(740)

M 2021 04675

(111)180562

16/06/2021
NANO PACK SOLUTIONS SRL,
STR. VORNICEI NR.4, BL.5, ET.7,
AP.13, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI BRAVU
NR. 27A, AP. 54, BUCURESTI,
SECTOR 2, ROMANIA

M MOUR FINANCE YOUR
BUSINESS OUR CARE

(540)

(531)

NANO MAX
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.04.03; 26.04.05;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
Culori revendicate:roșu, alb

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04679

(111)179831

16/06/2021
APC UNIVERSAL PARTNER
S.R.L., STR. BECLEAN NR. 314,
JUDEȚUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

edificare, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, scoici, spumă de mare, chihlimbar
galben.
22. Frânghii și sfori, plase, marchize din
materiale textile sau sintetice, vele, saci
pentru transportul și depozitarea materialelor
în vrac, materiale de capitonare, amortizare și
de umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice.
───────

(210)
(151)
(732)

APC partenerul tău universal

(540)

M 2021 04695

(111)179763

16/06/2021
TANASE IONUT MANCIU,
STR. SEVER POPESCU NR.
11, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.09
(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Gray 9 C), roșu (Pantone 179 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
6. 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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru

m skin DISTRICT
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
Culori revendicate:Portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii cosmetice de îngrijire corporală,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
cu privire la frumusețe, consiliere în domeniul
înfrumusețării, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, artă
corporală, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii medicale, furnizare de servicii
medicale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04706
(111)179700
18/06/2021
ENERGOINSTAL PREMIUM
INSTALAŢII, STR. DRUMUL
CRICOVULUI NR.85, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179440
16/06/2021
DORU ŢURCANU, STR.
BALTAGULUI NR. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA
M 2021 04708

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ergo gas solutions
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
Culori revendicate:verde (Pantone
15-0343 TCX)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcții, nemetalice,
panouri de construcții, nemetalice, construcții,
nemetalice,
construcții,
transportabile,
nemetalice, mulaje, nemetalice, pentru cornișe,
mulaje, nemetalice, pentru construcții, statui
din piatră, ciment sau marmură, piatră, cabine
insonorizate nemetalice, transportabile, panouri
acustice, nu din metal.
35. Publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar, ținerea
evidenței contabile / contabilitate, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, consultanță profesională în
afaceri, facturare, marketing.
37. Curățarea și repararea cazanelor, izolarea
clădirilor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, închirierea
echipamentelor de construcții, construcție,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalarea şi repararea
aparatelor electrice.
42. Proiectarea construcţiilor, consultanţă în
domeniul economisirii energiei, audit energetic.

LA CUPOLA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.01.14; 03.01.16; 03.01.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere în afaceri privind francizarea de
restaurante, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, consultanță privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, furnizare de
asistență pentru înființarea unei afaceri în sistem
de franciză, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu.
39. Servicii de livrare de mâncare, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, servicii de
mâncare la pachet (take-away), servicii de
cazare temporară.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04722
(111)179852
17/06/2021
DEVMIND S.R.L., STR. FABRICII
NR. 53, AP. 65, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060822, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180574
17/06/2021
EMCO STAR S.R.L., BD.
I.C. BRATIANU, NR. 250,
CLADIREA C3D-C10B, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900316, CONSTANȚA, ROMANIA
M 2021 04723

LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

NONAME JUST CODE
emcostar

(531)

Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.05;
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
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.
───────

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
Culori revendicate:verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, sisteme de control electronice,
sisteme de control al accesului (automate),
sisteme electronice de control al energiei,
aparataje de conexiuni (electrice), prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
cutii de joncțiune, cutii electrice de control,
cutii de derivare electrică, cutii de distribuție
(electricitate), cutii de distribuție electrice, cutii
de derivație electrică, cutii de branșament
(electrice), cutii de conexiuni electrice, cutii
de racord (electricitate), cutii de joncțiune
(electricitate), cutii de joncțiune electrice, cutii de
siguranțe electrice, cutii de prize electrice, cutii
terminale pentru conductoare electrice, cutii de
borne de conexiune, prize electrice, adaptoare
pentru prize, protecții pentru prize, lanterne
optice, dispozitive electronice de reglare, sirene,
avertizoare cu sirene de alarmă, dispozitive
de avertizare (altele decât pentru vehicule),
cutii de derivație (electricitate), conectoare
(electricitate),
conducte
(electricitate),
comutatoare (electricitate), dispozitive pentru
siguranță,
securitate,
protecție
și
de
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semnalizare, aparate de monitorizare a
siguranței (electrice), aparate pentru detectarea
incendiilor, echipamente pentru stingerea
automată a incendiilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sisteme de control electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sisteme de
navigație loran, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sisteme electronice de navigație,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sisteme de testare a circuitului electric,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sisteme de control al accesului (automate),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sisteme electronice de control al energiei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparataje de conexiuni (electrice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de joncțiune, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii electrice de
control, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de derivare electrică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de distribuție (electricitate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii de distribuție
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de derivație electrică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de branșament (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii de conexiuni
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de racord (electricitate), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de joncțiune (electricitate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii de joncțiune
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de siguranțe electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
prize electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii terminale pentru conductoare
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de borne de conexiune, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu prize
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adaptoare pentru prize, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu protecții
pentru prize, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sisteme de supraveghere video,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lanterne optice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive electronice
de reglare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sirene, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu avertizoare cu sirene
de alarmă, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu dispozitive de avertizare (altele
decât pentru vehicule), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lanterne de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lanterne pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sisteme de iluminat de urgență,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de iluminat destinate utilizării la
sisteme de securitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de transport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sisteme de control electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sisteme de navigație loran, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sisteme
electronice de navigație, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sisteme de
testare a circuitului electric, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sisteme
de control al accesului (automate), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu sisteme electronice de control al energiei,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparataje de conexiuni (electrice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu prize, fișe și alte dispozitive de
cuplare (conexiuni electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii de
joncțiune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cutii electrice de control,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii de derivare electrică, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cutii de distribuție (electricitate), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
de distribuție electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii de derivație
electrică, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii de branșament (electrice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii de conexiuni electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de racord (electricitate), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii de
joncțiune (electricitate), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii de joncțiune
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii de siguranțe electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de prize electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii terminale
pentru conductoare electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii de borne
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de conexiune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prize electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu adaptoare pentru prize, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu protecții
pentru prize, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sisteme de supraveghere
video, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lanterne optice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
electronice de reglare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sirene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu avertizoare cu sirene de alarmă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive de avertizare (altele decât pentru
vehicule), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lanterne de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lanterne pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sisteme de iluminat de
urgență, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de iluminat și reflectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
de transport, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de derivație
(electricitate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conectoare (electricitate), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
conducte (electricitate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu comutatoare
(electricitate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de monitorizare a siguranței (electrice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru detectarea incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente pentru
stingerea automată a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole și
materiale rezistente la foc și pentru prevenirea
incendiilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale pentru izolare electrică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole și materiale pentru izolare electrică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu izolatoare pentru conducte de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu izolatori pentru cabluri electrice, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu izolatori
electrici, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii de derivație
(electricitate), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conectoare (electricitate),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu conducte (electricitate), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
comutatoare (electricitate), 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 aparate de monitorizare
a siguranței (electrice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate pentru
detectarea incendiilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu echipamente
pentru stingerea automată a incendiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole și materiale rezistente la foc și
pentru prevenirea incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
pentru izolare electrică, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
și materiale pentru izolare electrică, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu izolatoare pentru conducte de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu izolatori pentru cabluri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu izolatori electrici.
37. Servicii de instalare de sisteme de control
electronice, servicii de instalare de sisteme
de navigație loran, servicii de instalare de
sisteme electronice de navigație, servicii de
instalare de sisteme de testare a circuitului
electric, servicii de instalare de sisteme de
control al accesului (automate), servicii de
instalare de sisteme electronice de control
al energiei, servicii de instalare de aparataje
de conexiuni (electrice), servicii de instalare
de prize, fișe și alte dispozitive de cuplare
(conexiuni electrice), servicii de instalare de
cutii de joncțiune, servicii de instalare de cutii
electrice de control, servicii de instalare de
cutii de derivare electrică, servicii de instalare
de cutii de distribuție (electricitate), servicii de
instalare de cutii de distribuție electrice, servicii
de instalare de cutii de derivație electrică,
servicii de instalare de cutii de branșament
(electrice), servicii de instalare de cutii de
conexiuni electrice, servicii de instalare de cutii
de racord (electricitate), servicii de instalare
de cutii de joncțiune (electricitate), servicii de
instalare de cutii de joncțiune electrice, servicii
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de instalare de cutii de siguranțe electrice,
servicii de instalare de cutii de prize electrice,
servicii de instalare de cutii terminale pentru
conductoare electrice, servicii de instalare de
cutii de borne de conexiune, servicii de instalare
de prize electrice, servicii de instalare de
adaptoare pentru prize, servicii de instalare
de protecții pentru prize, servicii de instalare
de sisteme de supraveghere video, servicii de
instalare de lanterne optice, servicii de instalare
de dispozitive electronice de reglare, servicii
de instalare de sirene, servicii de instalare de
avertizoare cu sirene de alarmă, servicii de
instalare de dispozitive de avertizare (altele
decât pentru vehicule), servicii de instalare de
lanterne de iluminat, servicii de instalare de
lanterne pentru iluminat, servicii de instalare
de dispozitive de iluminat, servicii de instalare
de sisteme de iluminat de urgență, servicii
de instalare de instalații de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate, servicii de
instalare de aparate de iluminat și reflectoare,
servicii de instalare de cutii de transport, reparații
și lucrări de întreținere de sisteme de control
electronice, reparații și lucrări de întreținere
de sisteme de navigație loran, reparații și
lucrări de întreținere de sisteme electronice
de navigație, reparații și lucrări de întreținere
de sisteme de testare a circuitului electric,
reparații și lucrări de întreținere de sisteme
de control al accesului (automate), reparații
și lucrări de întreținere de sisteme electronice
de control al energiei, reparații și lucrări de
întreținere de aparataje de conexiuni (electrice),
reparații și lucrări de întreținere de prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
reparații și lucrări de întreținere de cutii de
joncțiune, reparații și lucrări de întreținere de
cutii electrice de control, reparații și lucrări de
întreținere de cutii de derivare electrică, reparații
și lucrări de întreținere de cutii de distribuție
(electricitate), reparații și lucrări de întreținere de
cutii de distribuție electrice, reparații și lucrări de
întreținere de cutii de derivație electrică, reparații
și lucrări de întreținere de cutii de branșament
(electrice), reparații și lucrări de întreținere de
cutii de conexiuni electrice, reparații și lucrări
de întreținere de cutii de racord (electricitate),
reparații și lucrări de întreținere de cutii de
joncțiune (electricitate), reparații și lucrări de
întreținere de cutii de joncțiune electrice, reparații
și lucrări de întreținere de cutii de siguranțe
electrice, reparații și lucrări de întreținere de
cutii de prize electrice, reparații și lucrări de
întreținere de cutii terminale pentru conductoare
electrice, reparații și lucrări de întreținere de
cutii de borne de conexiune, reparații și lucrări

de întreținere de prize electrice, reparații și
lucrări de întreținere de adaptoare pentru prize,
reparații și lucrări de întreținere de protecții
pentru prize, reparații și lucrări de întreținere
de sisteme de supraveghere video, reparații și
lucrări de întreținere de lanterne optice, reparații
și lucrări de întreținere de dispozitive electronice
de reglare, reparații și lucrări de întreținere
de sirene, reparații și lucrări de întreținere de
avertizoare cu sirene de alarmă, reparații și
lucrări de întreținere de dispozitive de avertizare
(altele decât pentru vehicule), reparații și lucrări
de întreținere de lanterne de iluminat, reparații și
lucrări de întreținere de lanterne pentru iluminat,
reparații și lucrări de întreținere de dispozitive
de iluminat, reparații și lucrări de întreținere de
sisteme de iluminat de urgență, reparații și lucrări
de întreținere de instalații de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate, reparații și
lucrări de întreținere de aparate de iluminat
și reflectoare, reparații și lucrări de întreținere
de cutii de transport, reparare și întreținere
de instalații pentru gaz și electricitate, servicii
de întreținere pentru rețeaua de alimentare
cu electricitate, instalare de generatoare de
electricitate, amplasare de rețele de alimentare
cu electricitate.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, proiectare
de construcții, servicii de proiectare tehnică,
servicii de proiectare tehnologică, proiectare și
dezvoltare de rețele de distribuire a energiei,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
electricitate.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04724
(111)179525
17/06/2021
RALUCA-IOANA ROMAN, STR.
STEJARULUI NR. 12, SC. 1, AP. 4,
JUDEȚUL CLUJ, GHERLA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

(111)180575
17/06/2021
KASPER DEVELOPMENT
KDC ONE SRL, STR. ZAHARIA
STANCU, NR. 6, SPATIU
COMERCIAL 5, BIROUL 1,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04729

(740)

LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

SunExtasy THE
CARAMEL CLUB
kudo APARTMENTS

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.08
(591) Culori revendicate:galben, roșu, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii oferite de saloane de bronzat și de
solarii, servicii de bronzat, servicii de bronzat
prin pulverizare, furnizare de instalații de solariu,
consultanță în domeniul saloanelor de bronzat
si solarii, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.05; 26.11.07; 26.11.08; 26.11.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de informații privind construcția de clădiri,
servicii de construcții de clădiri, construcții de
clădiri rezidențiale, construcție de clădiri de
apartamente, construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04731

(111)179783

17/06/2021
UPL CORPORATION LIMITED,
5TH FLOOR, NEWPORT
BUILDING, LOUIS PASTEUR
STREET, PORT LOUIS,
MAURITIUS

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 09.07.09; 22.01.05;
24.07.01; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, roşu. galben
deschis, galben închis, albastru, maro
deschis, maro închis, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități culturale, organizare de festivități în
scopuri culturale.
───────

(540)

HUSKY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Erbicide, pesticide, insecticide, fungicide,
vermicide, rodenticide, weedicide (erbicide
pentru combaterea buruienilor), preparate
pentru combaterea plantelor dăunătoare și
distrugerea paraziților.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04739

(111)179833

17/06/2021
DARLEOT GROUP SRL, DRUMUL
NOU NR. 186/A, JUDETUL BACAU,
GARLENII DE SUS, 60720,
BACĂU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179787
17/06/2021
COMUNA VAIDEENI, STR.
CENTRU, JUD. VÂLCEA,
VAIDEENI, 247725, VALCEA,
ROMANIA

M 2021 04734

Darleot Group Srl
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.03.04
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
───────

ÎNVÂRTITA
DORULUI VAIDEENI
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04742

(111)179967

17/06/2021
STEP PROIECT SRL, STR.
TIMIȘANA NR. 57, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STEP PROIECT
loyalty.responsibility.evolution
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.16;
26.11.05; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:violet, portocaliu,
roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Coloane publicitare din metal, arbori
(structuri) din metal, uşi blindate, metalice / uşi
armate, metalice, voliere (structuri) din metal,
embleme metalice pentru vehicule, cuiere pentru
genţi din metal, balustrade din metal, bare
pentru balustradele metalice, coşuri metalice,
balize metalice, neluminoase, instalaţii metalice
pentru parcarea bicicletelor, bolţuri metalice,
bolţuri, plate, cutii din metal comun, colţare
metalice pentru construcţii, colţare metalice
pentru mobile, materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
transportabile, din metal, construcţii din metal,
cabane din metal, casete pentru bani (metalice
sau nemetalice), plafoane metalice, lăzi
metalice / containere metalice, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii,
containere metalice (depozitare, transport),
cornişe metalice, parapete metalice de protecţie
pentru drumuri, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, 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, grătare metalice,
garduri metalice pentru morminte, garduri
metalice, suporturi pentru lemne (suporturi de
fier pentru lemne pe foc), fitinguri metalice
pentru mobile, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
containere metalice plutitoare, uşi pliante
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, porţi metalice,
grătare metalice / grilaje metalice, cadre metalice
pentru sere, sere metalice, transportabile,
catarge metalice pentru steaguri de mână,
numere metalice pentru case, neluminoase,
grilaje din fier pentru ferestre, grilaje din fier
pentru uşi, jaluzele metalice, etichete metalice,
scări metalice, cutii poştale metalice, litere şi
cifre din metal comun, cu excepţia formelor
de tipar, căptuşeli metalice pentru construcţii,
catarge metalice, plăci memoriale din metal /
plăcuţe memoriale din metal, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, monumente
metalice, geamanduri de legare metalice,
recipiente metalice pentru colectarea uleiului
uzat, containere pentru ambalare din metal,
stâlpi metalici de gard, ţigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, coloane metalice
pentru construcţii, platforme, prefabricate, din
metal, verande (structuri) din metal, stâlpi
metalici, case prefabricate (ansambluri) din
metal, plăcuţe de înmatriculare din metal /
tăbliţe pentru numărul de înmatriculare din
metal, indicatoare rutiere metalice, neluminoase
şi nemecanice, ţigle metalice pentru acoperişuri,
învelitori metalice pentru, acoperiş, învelitori
metalice pentru acoperiş, care încorporează
celule fotovoltaice, glisiere metalice pentru uşi
glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
panouri de semnalizare metalice, neluminoase
şi nemecanice, pervaze metalice, plăci metalice
pentru construcţii, grajduri din metal, trepte
(scări) din metal, scaune cu trepte din metal,
uşi pliante din metal, uşi batante din metal,
cabine telefonice din metal / cutii telefonice
din metal, pardoseli din plăci metalice, cutii
de scule din metal, goale, dulapuri pentru
scule din metal, goale, paleţi de transport din
metal, tăvi metalice, protecţii metalice pentru
arbori, lambriuri metalice, elemente de fixare
metalice de perete, placări metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, şaibe metalice,
cadre metalice pentru ferestre, cabine metalice
insonorizate, transportabile, panouri acustice din
metal, ferestre metalice, lucrări de artă din metal
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comun, pergole metalice pentru horticultură/
schelet metalic.
19. Coloane publicitare, nemetalice, balustrade,
nemetalice, instalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetalice,
colţare,
nemetalice,
pentru
construcţii, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, acoperire (prin
placare),
nemetalică,
pentru
construcţii,
cherestea prelucrată, semne neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, scânduri de
lemn pentru construcţii, borduri din plastic
pentru amenajări peisagistice, placaj, verande
(structuri), nemetalice, cherestea, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
lemn de furnir, lambriuri, nemetalice, placări
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
lemn, semiprelucrat, pavaje din lemn, furnire din
lemn / furnire, panouri din lemn, plăci din fibre
din lemn pentru construcţii, duşumele din lemn,
pergole, nemetalice/ schelete nemetalice.
20. Fotolii, bănci (mobilă), bănci de lucru,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri
pentru cărţi, cutii din lemn sau plastic,
cârlige de agăţat, nemetalice / cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
containere, nemetalice (depozitare, transport),
tejghele (mese), dulapuri, birouri, suporturi
de prezentare, uşi pentru mobile, dulapuri
pentru dosare, panouri despărţitoare (mobilă),
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, mobilă
din metal, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă / elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilărafturi de mobile, suporturi
pentru arme, dulapuri de cartotecă (mobilă),
rafturi de bibliotecă, dulapuri individuale, rafturi
pentru reviste, mobilă de birou, rafturi (mobilă),
scaune / bănci (scaune), scaune din metal, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, vitrine (mobilă),
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, birouri de lucrat în picioare, trepte
(scări), nemetalice, mese, mese din metal, mese
pentru calculatoare (mobilă) / mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă), mese de scris /
rafturi pentru maşinile de scris, dulapuri de haine,
sertare pentru mobile, vestiar pentru bagaje.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, licitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor

de afişaj (panouri publicitare), asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, 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, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
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, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de concept
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, prognoze economice, servicii de
registru de cadouri, servicii de agenţie de importexport, 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 commercial,
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, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi serviciisondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
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prin sponsorizarea evenimentelor sportiverelaţii
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, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare.
40. Abraziune, fierărie, lustruirea prin abraziune,
servicii de separare a culorilor, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi, servicii
de vopsire, gravare, şlefuire, trasarea cu
laserul, placarea cu metal, tratarea metalului,
frezare, imprimarea de modele, fotogravură,
tăierea materialelor cu fierăstrăul, imprimarea
serigrafică, lipire, tăierea şi prelucrarea
cherestelei, imprimare 3d personalizată pentru
alţii, furnizarea de informaţii cu privire la tratarea
materialelor, servicii de sudare, prelucrarea
lemnului, tăierea şi prelucrarea cherestelei.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, computerizare în nori (cloud
computing),
închirierea
de
calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, proiectarea
construcţiilor,
conversia
datelor
sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, proiectarea de decoraţiuni
interioare, amenajare / design interior,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronică a datelor, inginerie, design de
arte grafice, găzduirea site-urilor (site-uri
web), proiectare industrial, instalarea de
software pentru calculatoare, 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, proiectarea ambalajelor,
platforma ca serviciu (paas), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, design grafic pentru materialele
promoţionale, controlul calităţii, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
cercetare tehnologică, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanţă tehnologică, planificare urbană,
închirierea serverelor web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04754

(111)179974

18/06/2021
SORIN ALEXANDRU, STR.
SERGENT MAJOR CARA
ANGHEL, NR. 15, BL. C49, SC.
B, ET. 6, AP. 92, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061643, ROMANIA

People and technology.
The new way of dentistry.
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04756
(111)179463
18/06/2021
STEFAN SZEKELY, STR.
REPUBLICII, NR. 8, BL. D, AP. 79,
JUD. CLUJ, CAMPIA TURZII, CLUJ,
ROMANIA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

RAZA SOARELUI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de festivaluri, organizarea de
spectacole în scopuri de divertisment, activităţi
culturale, organizarea de concursuri de colinde.
───────

(111)180578

(210)
(151)
(732)

M 2021 04758

(740)

LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

18/06/2021
ALINA MARIȘ, STR. PRINCIPALĂ,
NR. 628, JUD. CLUJ, MĂRIȘEL,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Beauty Station
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 03.07.19; 24.17.08
Culori revendicate:negru, galben auriu
închis, galben auriu deschis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gene false, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru fixarea
genelor false, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adezivi pentru gene, păr și
unghii false, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu farduri cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cosmetice nemedicinale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ojă de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creioane de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fonduri de
ten, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele pentru păr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decoloranți pentru păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decoloranți pentru păr de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pensete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pensete pentru îndepărtarea părului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pensete
pentru gene artificiale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pensule pentru buze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pensule de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu gene false,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu adezivi pentru fixarea genelor
false, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu adezivi pentru gene, păr
și unghii false, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu farduri cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cosmetice
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ojă de unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu creioane
de machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu fonduri de ten, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vopsele pentru păr, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu decoloranți
pentru păr, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu decoloranți pentru păr de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pensete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
pensete pentru îndepărtarea părului, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
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cu pensete pentru gene artificiale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pensule pentru buze, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pensule de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gene false, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru fixarea genelor false, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru gene, păr și unghii false, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu farduri cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice nemedicinale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ojă de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creioane de machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu fonduri de
ten, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vopsele pentru păr, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
decoloranți pentru păr, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu decoloranți
pentru păr de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pensete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pensete pentru îndepărtarea părului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pensete pentru gene artificiale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pensule pentru buze, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pensule de uz
cosmetic, publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor.
41. Organizarea de cursuri de cosmetică,
organizarea de cursuri de formare, organizare de
cursuri, furnizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de pregătire, oragnizarea de cursuri în
tehnici de înfrumusețare.
44. Servicii pentru extensii de gene, servicii de
vopsire a genelor, servicii de machiaj, servicii
de machiaj profesional, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de consultanță în domeniul machiajului, servicii
de coafor, servicii de manichiură, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate
de saloane de manichiură, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de tratamente de
înfrumusețare,în special pentru gene.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179728
18/06/2021
MON.ARCH ARCHITECTURE
STUDIO S.R.L, STRADA
CRUCERILOR NR. 6, JUDEȚUL
OLT, PIETRIS, 237012, OLT,
ROMANIA
M 2021 04771

AVENUE No 29
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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.
───────

(111)179879

(210)
(151)
(732)

M 2021 04782

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD.
ALEXANDRU IOAN CUZA NR 52-54,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011056,
ROMANIA

18/06/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

NINJAMAS PYJAMA PANTS
(511)

───────
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5. Scutece de unica folosinta, scutece-pantalon
pentru bebelusii care învață să folosească
toaleta.
───────

(111)179881

(210)
(151)
(732)

M 2021 04784

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

18/06/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, STR. ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(111)179880
18/06/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, STR. ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(210)
(151)
(732)

M 2021 04785

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

(540)

0% plastic Pampers sensitive
100% PLANT Based
Fibres Soft & gentle clean
0% Perfume & Alcohol
dermatologically Tested

Pampers kids hygiene ONTHE-GO + dermatologically
tested 0% alcohol 40
Baby Wipes Feuchttucher
Ungettes Bobydoekje
PLASTIC IN PRODUCT

(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 05.03.14;
02.05.06; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, turcoaz, galben,
verde deschis, verde închis, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Servețele preimpregnate confecționate din
hârtie și/sau celuloză.
───────

(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.04; 02.09.04; 02.09.07; 02.09.08;
02.09.15; 26.01.01; 12.03.07; 26.13.25;
29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, turcoaz, galben,
roz, roşu, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Servețele preimpregnate confecționate din
hârtie și/sau celuloză.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

M 2021 04802

(111)179825

22/06/2021
CLUSTER POWER SRL, STR.
TELESCOPULUI, NR. 29-31, ET.
2, AP. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Cluster Power
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.
───────

reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04810
(111)179887
22/06/2021
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAMSI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA
CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(111)179886

(210)
(151)
(732)

M 2021 04823

(740)

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)

22/06/2021
PEPSICO, INC., 700 ANDERSON
HILL ROAD, PURCHASE, NEW
YORK, NY 10577, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

ventus ION

ROCKSTAR

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camera de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru

(531)

Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
băuturi
non-alcoolice,
băuturi
32. Bere,
nealcoolice din fructe şi sucuri de fructe, băuturi
pentru sportivi, băuturi energizante.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04830
(111)179738
22/06/2021
ENDOVASCULAR NETWORK
S.R.L., STRADA SOFIA NR.
78, ET. 1, AP. 2, BIROUL NR.
2, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(111)180030
22/06/2021
GOLDEN FALCON PAWN
SHOP S.R.L., STR. G-RAL
GHEORGHE MAGHERU NR. 5-7,
SPATIU IN CADRUL HOTELULUI
LIDO, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04833

(740)

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

(540)

GOLDEN FALCON DIAMOND
(511)

ENDOVASCULAR NETWORK
Connecting IR Doctors
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.13.25
(591) Culori revendicate:roz (HEX #f37167),
gri deschis (HEX #858585), gri închis
(HEX #4f5251)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative în domeniul sănătății,
furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, seminarii educative, organizare de
seminarii educative, seminarii educative în
materie de proceduri de investigare, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
realizare de cursuri de formare continuă în
medicină, coordonare de seminarii de instruire
pe probleme medicale.
44. Servicii spitalicești, servicii furnizate de
spitale private, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, servicii medicale și de
sănătate.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuteriipandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, c, casete de
bijuterii, nemetalice, casete pentru bijuterii din
metale neprețioase, casete de bijuterii din metale
prețioase.
35. Regruparea
în
avantajul
terţilor
a
următoarelor: bijuterii, bijuterii din metale
prețioase,
coliere
(bijuterii),
medalioane
(bijuterii), inele (bijuterii), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive, bijuterii
fantezie, bijuterii din aur, accesorii pentru
bijuterii, bijuterii cu diamante, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din metale semiprețioase, bijuterii pentru uz
personal, săculeți pentru bijuterii, adaptați, cutii
de prezentare pentru bijuterii, bijuterii placate
cu metale prețioase, bijuterii sub formă de
mărgele, casete de bijuterii, casete de bijuterii,
nemetalice, casete pentru bijuterii din metale
neprețioase, casete de bijuterii din metale
prețioase (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
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intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la bijuterii,
bijuterii din metale prețioase, coliere (bijuterii),
medalioane (bijuterii), inele (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
bijuterii fantezie, bijuterii din aur, accesorii pentru
bijuterii, bijuterii cu diamante, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din metale semiprețioase, bijuterii pentru uz
personal, săculeți pentru bijuterii, adaptați, cutii
de prezentare pentru bijuterii, bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
casete de bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice,
casete pentru bijuterii din metale neprețioase,
casete de bijuterii din metale prețioase, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuteriipandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
de bijuterii din metale prețioase, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuteriipandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
de bijuterii din metale prețioase, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu
diamante, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru uz personal,

săculeți pentru bijuterii, adaptați, cutii de
prezentare pentru bijuterii, bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
casete de bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice,
casete pentru bijuterii din metale neprețioase,
casete de bijuterii din metale prețioase,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuteriipandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete de
bijuterii din metale prețioase, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuteriipandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
de bijuterii din metale prețioase, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04834
(111)179985
22/06/2021
ROXANA MOISE, STR.
GHEORGHE MAGHERU NR. 9A,
AP. 2, JUDETUL SATU MARE,
SATU MARE, 440064, SATU
MARE, ROMANIA

(111)179713
22/06/2021
ENI GH. CORNELIA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STRADA SCOALA VECHE, NR.3,
JUDETUL TULCEA, LUNCAVITA,
TULCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04838

(740)

ANGHEL ALEXANDRU IONUȚ
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. GHERGHITEI,
NR 1, BL 94B, SC B, AP 76, SECTOR
2, BUCURESTI, 022511, ROMANIA

(540)

ROX
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
───────

ACASA LA MATEI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14; 03.09.01
(591) Culori revendicate:alb, portocaliu,
albastru, turcoaz
(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
publicitare și anunțuri comerciale, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
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comerciale, prezentare de bunuri si servicii,
prezentare de produse, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
prezentarea produselor si serviciilor prin
orice mijloace de comunicare, promovarea
vânzărilor, realizare de expoziții în scopuri
comerciale, realizare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
in scop publicitar, 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
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 în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, 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 alcoolice, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii şi
producătorii de bunuri, în special în restaurant, in
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatori de servicii şi producătorii
de bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse si servicii (exceptand transportul
lor), permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lant de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, managementul afacerilor pentru
pensiuni, hoteluri si restaurante, servicii de
intermediere comercială între clienţi şi prestatorii
de servicii şi producătorii de bunuri, în special
în pensiuni sau restaurante. intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii pentru
alte afaceri), servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatorii de servicii şi producătorii
de bunuri, în special în pensiuni sau restaurant,
organizarea de expoziţii, targuri, prezentari de

produse în scopuri comerciale sau publicitare,
administrarea comerciala de licente de servicii si
produse pentru terti.
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, asigurare de spații de cazare pentru
turiști, servicii oferite de baruri, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
case de oaspeți, servicii oferite de case de
vacanță, servicii de catering, servicii de catering
de alimente şi băuturi, cazare temporară, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în internetcafe, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, furnizare de spații și materiale
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii
oferite de hanuri turistice, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, închiriere de camere, închiriere
de case de vacanță, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de echipament de
catering, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
servicii oferite de pensiuni, servicii oferite de
pensiuni pentru animale, servicii oferite de
pensiuni pentru animale de companie, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, rezervare
pe internet de cazare temporară, rezervări de
camere, rezervări de pensiuni, rezervări de
spații de cazare temporară, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de catering pentru
firme, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru instituții educaționale,
servicii de catering pentru școli, servicii de
fast food la pachet, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante fast-food, servicii
hoteliere, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii de catering pentru centre de conferințe,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, serviciu
de catering pentru instituții, servire de alimente
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și băuturi în internet-café, servirea de băuturi în
berării, servicii oferite de snack-baruri.
───────

(210)
(151)
(732)

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

(540)

M 2021 04842

(111)180615
23/06/2021
MACROMEX SRL, CALEA
DOROBANŢI NR. 32, CLĂDIREA
CORP B, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2021 04845

(111)179819

23/06/2021
ADRIAN TABARAC, B-DUL
INDEPENDENTEI NR 215,
JUDETUL BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

mercadi
(531)

Monitorul de Brăila
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:rosu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicatii periodice.
35. Publicitate.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.06;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#228B22, 8DB600, #006A4E), galben
(HEX #FFDB58), portocaliu (HEX
#F06449),
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peste, pâsâri si vânat, extracte de
carne, fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04846
(111)180616
23/06/2021
MACROMEX SRL, CALEA
DOROBANŢI NR. 32, CLĂDIREA
CORP B, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179734
13/07/2021
SOCIETATEA
''TELECOMUNICAŢII CFR''
S.A., BB. DINICU GOLESCU NR.
38, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 04854

bocado
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1'231F20), portocaliu (HEX #E95C4B,
galben (HEX #FCB116), verde (HEX
#80B83F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peste, pâsâri si vânat, extracte de
carne, fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

TELECOMUNICATII CFR
(531)

Clasificare Viena: 26.11.06; 26.01.03;
26.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:visiniu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de instalaţii, reparaţii şi montaj,
servicii de consiliere privind instalarea, repararea
şi montajul, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
servicii de climatizare.
38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
echipamentelor de telecomunicaţii, transmisia
fără fir (wireless), servicii de rutare şi
joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii de
teleconferinţă, furnizarea accesului utilizatorilor
la reţelele globale de calculatoare, furnizarea
de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computer, servicii de
videoconferinţă, servicii de telecomunicații
furnizate prin intermediul rețelelor de fibră optică,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu.
42. Servicii de proiectare și inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu și fibră
optică, consultanţă în securitatea informatică,
consultanţă în securitatea datelor.
45. Servicii de supraveghere video.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04860

(111)180590

23/06/2021
VISUM OPTIMED SRL, STR.
PERIŞ NR. 23, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

OFTALMED
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari anti-orbire, apertometre (optică),
aparate şi instrumente pentru astronomie,
binocluri, lentile de apropiere, lentile de contact,
containere pentru lentilele de contact, lentile
de corectare (optică), rame foto digitale,
oculare, instrumente care conţin oculare,
ochelari de protecţie, ochelari de protecţie
pentru sporturi, lentile pentru astrofotografie,
lupe (optică), aparate de măsurat, dispozitive
de măsurat, electrice, instrumente de măsurare,
şuruburi micrometrice pentru instrumentele
optice, micrometre / instrumente de măsură,
oglinzi (optică), obiective (lentile) (optică),
lanterne optice / lămpi optice, lentile optice,
instrumente şi aparate optice, sticlă optică,
condensatoare optice, suporturi optice de
date, prisme (optică), folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii
de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, refractoare, lentile selfie, ochelari
inteligenţi, lanţuri pentru ochelari, şnururi
pentru ochelari, lentile pentru ochelari, rame
pentru ochelari, tocuri pentru ochelari, ochelari,
ochelari de soare, telescoape, lupe textile,
dispozitive pentru tehnologia informaţiei, audiovizuale, multimedia şi fotografice, dispozitive
audio-vizuale şi fotografice, dispozitive pentru
captarea şi dezvoltarea imaginilor, dispozitive
optice, amplificatori şi dispozitive de corecţie,
potenţiatoare optice, ochelari corectori, ochelari
antiorbire, ochelari antireflex, ochelari 3d,
ochelari antipraf, ochelari fantezie, sticlă de
ochelari, ochelari de vedere, apărători pentru
ochelari, suporturi pentru ochelari, ochelari de
schi, ochelari pentru ciclişti, ochelari pincenez, ochelari fără braţe, etuiuri de ochelari,
braţe de ochelari, ochelari de citit, rame de

ochelari, rame de ochelari nemontate, rame
pentru ochelari de soare, rame de ochelari
fără brațe, rame din metal pentru ochelari,
rame din plastic pentru ochelari, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, rame
pentru ochelari din metal și material sintetice,
rame de ochelari fabricate dintr-o combinație
de metal și plastic, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal
și materiale plastice, șnururi pentru ochelari
de soare, șnururi pentru ochelari fără brațe,
defazoare optice, vizoare optice, obturatoare
optice, reflectoare optice, filtre optice, receptoare
optice, obiective (optică), discuri optice, creioane
optice, transmiţătoare optice, produse de optică,
lentile, lentile oftalmologice, lentile fotografice,
lentile brute, lentile interschimbabile, cutii pentru
lentile, lentile pentru mărit, lentile optice pentru
cătări, ochelari cu lentile polarizate.
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, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), 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, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, 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, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, 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
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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, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar
al afacerii, marketing, servicii de relaţii
media, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale 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 în scop publicitar, 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 achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, 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 închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, 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
(lucrări 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 comerţ, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu ochelari anti-orbire, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu apertometre (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu aparate şi instrumente pentru astronomie,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu binocluri, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
lentile de apropiere, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu containere pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
de corectare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
foto digitale, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu oculare, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu instrumente care conţin oculare,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu ochelari de protecţie pentru sporturi,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu lentile pentru astrofotografie,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu lupe (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu aparate de măsurat, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu dispozitive de măsurat, electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu instrumente de măsurare, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu şuruburi micrometrice pentru instrumentele
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optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu micrometre / instrumente
de măsură, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu oglinzi (optică),
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu obiective (lentile) (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu lanterne optice / lămpi optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
instrumente şi aparate optice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
sticlă optică, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu condensatoare
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu suporturi optice de date,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu prisme (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu folii de protecţie
adaptate pentru telefoanele inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu refractoare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
lentile selfie, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu ochelari inteligenţi,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu lanţuri pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu şnururi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu rame pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata

si servicii de vânzare online în legătură cu
tocuri pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu telescoape, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu lupe textile, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia şi fotografice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu dispozitive audio-vizuale şi
fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu dispozitive pentru
captarea şi dezvoltarea imaginilor, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu dispozitive optice, amplificatori şi dispozitive
de corecţie, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu potenţiatoare
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu ochelari corectori, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu ochelari 3d, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu ochelari antipraf, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
fantezie, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu sticlă de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare cu
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amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
de schi, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu ochelari pentru
ciclişti, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu ochelari pince-nez, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu etuiuri
de ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu braţe de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de citit, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu rame de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
de ochelari nemontate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
de ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
din metal pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
din plastic pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
rame de ochelari fabricate dintr-o combinație
de metal și plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
pentru ochelari din metal sau dintr-o combinație
de metal și materiale plastice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu şnururi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu

şnururi pentru ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu defazoare optice, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu vizoare
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu obturatoare optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu reflectoare optice, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu filtre
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu receptoare optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu obiective (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu discuri
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu creioane optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu transmiţătoare optice, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu produse de optică, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu lentile fotografice, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
brute, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu lentile interschimbabile,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu cutii pentru lentile, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
optice pentru cătări, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
cu lentile polarizate, servicii de informare a
consumatorilor.
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44. Servicii de medicină alternativă, îngrijirea
sănătăţii, consiliere în domeniul sănătăţii,
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, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de telemedicină, servicii de terapie,
furnizarea de informații medicale, servicii oferite
de clinici medicale, efectuarea de controale
medicale, servicii medicale, consultații medicale,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
servicii 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 de clinici medicale și de sănătate, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
furnizarea de informatii medicale prin intermediul
unei retele globale de calculatoare, servicii
de testare a vederii (opticieni), servicii de
oftalmologie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04864

(111)179840

23/06/2021
CAROLI FOODS GROUP SRL,
INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(591)

Culori revendicate:alb, crem, verde
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus, linte
conservată, pate de ficat / pastă de ficat
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conserva, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapa conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.
───────

MAESTRO CU
INGREDIENTE NATURALE
(531)

Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
29.01.13
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04865
(111)179841
23/06/2021
CAROLI FOODS GROUP SRL,
INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

35. Publicitate, managementul, organizarea și

administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.
───────

MAESTRO
(531)

Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, verde închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus, linte
conservată, pate de ficat / pastă de ficat
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conserva, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapa conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04866

(111)179838

23/06/2021
CAROLI FOODS GROUP SRL,
INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

MAESTRO
(531)
(591)
(511)

1040

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
Culori revendicate:alb, verde închis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din

carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus, linte
conservată, pate de ficat / pastă de ficat
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conserva, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapa conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180561
23/06/2021
IOANA-ANDREEA KIRILA,
BLD. APICULTORILOR NR.56,
AP.6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2021 04867

AZZEA inspired couture
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 25.01.25
(591) Culori revendicate:negru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04868

(111)179835

23/06/2021
CAROLI FOODS GROUP S.R.L.,
INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

MAESTRO CU
INGREDIENTE NATURALE

pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.03;
27.05.09; 27.05.10; 25.01.05
(591) Culori revendicate:verde închis, alb,
crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus,
linte conservată, pate de ficat/pastă de ficat,
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conservă, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapă conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04869

(111)179836

23/06/2021
CAROLI FOODS GROUP S.R.L.,
INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

MAESTRO
(531)
(591)

1042

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 25.01.05
Culori revendicate:verde inchis, alb
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus,
linte conservată, pate de ficat/pastă de ficat,
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conservă, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapă conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179837
23/06/2021
CAROLI FOODS GROUP S.R.L.,
INTRAREA ABATORULUI NR.
30, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA
M 2021 04870

MAESTRO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.03;
27.05.09; 27.05.10
(591) Culori revendicate:alb, verde inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, bacon (slănină),
fasole conservată, mezeluri, chiftele din brânză
de vaci, crochete, falafel, şuncă, humus,
linte conservată, pate de ficat/pastă de ficat,
tartinabil, piftie din carne, carne conservată,
carne la conservă, ciuperci conservate, măsline
conservate, inele de ceapa, ceapă conservată,
mazăre conservată, porc, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, cărnuri sărate,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, tofu, salate vegetale, cremă pe bază
de legume, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserva, creme
tartinabile pe bază de legume.
30. Orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, sandvişuri de hot dog, orez
instant, plăcinte cu carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, paste, sos pentru paste, pizza,
sandvişuri, produse de asezonare, spaghete.
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35. Publicitate, managementul, organizarea și

administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicitate prin televiziune.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179672
24/06/2021
IOAN-REMUS GÂRBACEA, STR.
IANCU GONŢEA NR. 85, JUDETUL
BRASOV, SAT ȘIMON, COMUNA
BRAN, BRAȘOV, ROMANIA
GEORGIANA GÂRBACEA, STR.
IANCU GONŢEA NR. 85, JUDETUL
BRASOV, SAT ȘIMON, COMUNA
BRAN, BRAȘOV, ROMANIA
M 2021 04879

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

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179824
24/06/2021
CLUSTER POWER S.R.L., STR.
TELESCOPULUI NR. 29-31, ET. 2,
AP. 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 04876

PANNER TRANSYLVANIA
ARTISAN BRANKERY
(531)

cluster power
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.02.01
Culori revendicate:albastru deschis,
albastru, negru, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie
şi cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi
și alte înghețate comestibile, zahăr, miere,
sirop de melasă, covrigi, covrigei, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), cornuri, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse pe bază de ciocolată, deserturi cu
înghețată, parfeuri, șerbeturi, torturi, torturi de
înghețată, biscuiți, bezele, brioșe (muffins),
ecleruri, fursecuri, plăcinte, tarte, sufleuri, vafe.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii de catering,
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servicii oferite de baruri, restaurante, cafenele,
placintarii, patiserii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04880

(111)179853

24/06/2021
DEVMIND SRL, STR. FABRICII,
NR. 53, AP. 65, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060822, ROMANIA

NONAME
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04889

(111)179843

24/06/2021
S.C. EURO FARM S.R.L., STRADA
GLADIOLELOR, NR. 6A, JUDEŢ
ALBA, ALBA IULIA, 510218, ALBA,
ROMANIA

Sănătatea Dumneavoastră
este preocuparea noastră!

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare si
preparate dietetice, preparate și articole dentare,
produse și articole pentru igienă.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual.
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, protetică și
implanturi artificiale, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru sex, dispozitive pentru
protecția auzului, dispozitive pentru mobilitate,
aparate și instrumente medicale și veterinare.
16. Acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, articole decorative
din hârtie pentru centrul mesei, bannere din
hârtie, batiste de hârtie, batistuțe de hârtie,
bavete cu mâneci, din hârtie, bavete din hârtie,
bavete din hârtie pentru bebeluși, bucăți de
material cu textura în relief, utilizate pentru
mărunțiș și pentru a facilita apucarea acestuia
cu mâna, cârpe de șters din hârtie, căptușeli
din hârtie pentru vasul de toaletă, dischete
demachiante din hârtie, fanioane de hârtie, fețe
de masă de hârtie, fețe de masă din hârtie,
fețe din hârtie pentru masă, hârtie folosită pe
mesele de examinare, hârtie pentru șervețele,
hârtie pergament, pancarte din hârtie sau
carton, placarde din hârtie, prosoape de hârtie,
prosoape de hârtie pentru față, prosoape de
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, prosoape din hârtie, prosoape
igienice din hârtie pentru mâini, protectoare
din hârtie pentru schimbatul scutecelor, șervete
de masă, din carton, șervete din hârtie de
uz cosmetic, șervetele de masă din hârtie,
șervețele de buzunar din hârtie, șervețele de
hârtie, șervețele de unică folosință, șervețele din
celuloză, șervețele din celuloză de uz cosmetic,
șervețele din celuloză de uz casnic, șervețele
din hârtie, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele pentru baie, stegulețe decorative din
hârtie, stegulețe din hârtie, traverse de masă din
celuloză, traverse de masă din hârtie, șervețele
pentru demachiat, din hârtie, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton, blocnotesuri, carton,
carton bristol, carton colorat (carton colorat),
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carton confecționat din dud japonez (senkasi),
carton din pastă de lemn (papetărie), carton
manila, carton tare, cartonașe pentru notițe în
alb, coli de hârtie (papetărie), coli de hârtie
pentru notițe, cutii de carton pentru atenții
oferite invitaților, hârtie pentru electrocardiografii,
foi de hârtie (papetărie), foi volante, hârtie,
hârtie adezivă, hârtie autocopiativă fără carbon,
hârtie calandrată, hârtie de copiat (articole de
papetărie), hârtie de fax, hârtie de imprimat,
hârtie de mascare, hârtie de probe, hârtie de
sublimare termică, hârtie de tipar (produse finite),
hârtie din fibră, hârtie electrostatică, hârtie fină,
hârtie impermeabilă (alta decât cea utilizată în
construcții), hârtie impermeabilă, hârtie liniată
(produse finisate), hârtie luminiscentă, hârtie
mată, hârtie manila, hârtie pentru aparate
înregistratoare, hârtie pentru confecționat pungi
și sacoșe, hârtie pentru copiatoare și imprimante,
hârtie pentru electrocardiografe, hârtie pentru
fotocopiere, hârtie pentru imprimante cu laser,
hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie pentru
imprimare digitală, hârtie pentru mașini de scris,
hârtie pentru publicații, hârtie pentru pungi și
saci, hârtie pentru reproducere, hârtie pentru
reviste, hârtie pergaminată, hârtie reciclată,
hârtie reciclată pentru copiatoare și imprimante,
hârtie rezistentă la acid, hârtie țesută, hârtie
tăiată cu laser, hârtie din pastă de lemn,
materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite,
panouri indicatoare din hârtie sau carton, pungi
de ambalat din hârtie, pungi de hârtie pentru
ambalat, pungi din hârtie pentru ambalat,
rezerve de hârtie, întărituri din carton pentru
legarea cărților, sigle de firme din hârtie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic.
18. Genți de pânză, genți de plajă, genți de
mână, genți fabricate din pânză, genți din pânză,
genți pentru gimnastică, plase de cumpărături,
plase din fetru, port-bebe, portbebeuri (marsupii
tip fașă sau hamuri), portbebeuri pentru
transportul copiilor, portcarduri (marochinărie),
portmonee, portmonee de uz general, portofele,
inclusiv portcarduri, portofele, sacoșe cu șireturi,
sacoșe de cumpărături cu roți, sacoșe de
cumpărături din pânză, sacoșe de umăr, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe pentru cumpărături
cu două roți, sacoșe pentru cumpărături pe
roți, sacoșe pentru provizii, sacoșe reutilizabile
pentru cumpărături, sacoșe textile pentru
cumpărături, săculețe, săculețe pentru machiaj,
chei și alte obiecte personale, săculeți cu cordon,
truse medicale goale, pentru uzul medicilor.
20. Afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii nemetalice pentru magazin,

afișaje verticale pliabile realizate din materiale
înrămate, tablouri de afișare, afișe tipărite
din vinil, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, aviziere din plută, baloane publicitare,
baloane publicitare gonflabile, benzi decorative
din plastic pentru aplicarea pe fațadele
magazinelor, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe vitrine de expunere, display-uri
publicitare la punctul de vânzare, dulapuri
pentru prezentare (altele decât cele frigorifice),
ecrane (mobilier) pentru afișare, ecrane de
prezentare (mobilier), ecrane de prezentare
pliabile, ecrane de prezentare pliabile folosite
la expuneri în conferințe, ecrane de prezentare
pliabile folosite în expoziții, ecrane de prezentare
pliabile folosite în magazine, ecusoane din
plastic, elemente de expunere portabile pentru
vânzări (mobilier), firme din lemn, firme
din material plastic, mese de expunere,
mobilier de expunere, mobilier de expunere
pentru puncte de vânzare, mobilier expunere
mărfuri (nemetalic), mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, obiecte
publicitare gonflabile, panou pentru informații
(aviziere) din plută, panouri de afișaj (altele decât
cele electronice), panouri de afișare, panouri
de afișare a publicității (mobilier), panouri
de afișare autocolante, panouri de afișare
publicitare, panouri de anunțuri (indicatoare)
din plută, panouri de expunere din materiale
plastice, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de expunere portabile pentru afișare,
panouri de expunere prevăzute cu bare metalice
pliabile și interconectabile, panouri de expunere
sub formă de mobilier, panouri de prezentare
pentru spații comerciale, panouri despărțitoare
pentru prezentări, panouri din lemn pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), panouri din
materiale plastice de uz publicitar (neluminos),
panouri din plastic pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din plastic pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), panouri
din plastic transparent care sunt părți ale
recipientelor de ambalat, panouri din porțelan
pentru afișare publicitară (neluminoase),
panouri din sticlă pentru afișarea reclamelor
(neluminoase),
panouri
pentru
afișarea
materialelor de modelare, panouri pentru
afișarea materialelor grafice, panouri pentru
afișarea materialelor pictoriale, panouri pentru
expoziții, panouri pentru expunere (neluminate
și nemecanizate), panouri pentru scopuri
publicitare (neluminate și nemecanizate),
panouri pliabile pentru expunere, panouri
publicitare, panouri publicitare de plastic, panouri
publicitare din lemn, panouri/table din material
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plastic, plăci confecționate din lemn, plăci din
lemn pentru scopuri publicitare (neluminoase),
plăci mobile de afișare, plăcuțe confecționate din
plastic, plăcuțe din plastic, rafturi de magazin,
rafturi de prezentare, rafturi de prezentare
cu poziții multiple confecționate din tuburi
de aluminiu și oțel, rafturi de prezentare
mobile (mobilier), rafturi de prezentare pentru
expunerea produselor în scopul vânzării, rafturi
pentru expunerea de produse în scopuri
de prezentare, rafturi pentru tipărituri pentru
prezentarea de materiale tipărite, rafturi pentru
tipărituri pentru stocarea de materiale tipărite,
rame pentru expozitoare, rame pentru panouri
de afișare, rame pentru panouri indicatoare,
semne gonflabile din plastic, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare panouri
de expunere, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare vitrine, seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblarea
standurilor de prezentare, sisteme de afișare,
standuri cu rame pentru expoziții (nemetalice),
standuri de expoziție (nemetalice, altele decât
structurile), standuri de expunere asamblate,
standuri de expunere de uz universal,
standuri de expunere prevăzute cu componente
structurale din metal, standuri de mărfuri
(nemetalice), standuri de prezentare, standuri de
prezentare asamblate, standuri de prezentare
nemetalice, standuri de prezentare pentru
afișe, standuri de prezentare pentru vitrinele
magazinelor, standuri de prezentare pentru
mărfuri, standuri de prezentare pentru vânzare
de produse, standuri de prezentare portabile
pentru reclame, standuri de prezentare verticale
portabile, standuri metalice de prezentare,
standuri publicitare din carton, standuri
transportabile nemetalice de prezentare (altele
decât structuri), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi cu mai multe poziții (mobilier), suporturi
de prezentare acrilice, suporturi din plastic
pentru sigle de firme, suporturi pentru broșuri
(sub formă de mobilier), suporturi pentru
expunerea materialului de prezentare, suporturi
pentru gantere, suporturi pentru materiale de
prezentare (mobilier), suporturi pentru reviste,
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suporturi
transparente din plastic pentru ecusoane, table
de jetoane cu litere (tablouri de afișare
goale), vitrine, vitrine de expoziție, unități de
prezentare asamblate (mobilier), unități de
expunere pentru prezentări, unități de expunere
folosite în scopuri promoționale, unități (mobilier)
pentru prezentarea lucrărilor de literatură,
tăvi sub formă de mobilier de expunere

în magazine, tăblițe din lemn sau materiale
plastice, tejghele pentru expunere, tejghele de
prezentare (neelectrice), table pentru prezentări,
table de scris cu cretă, pentru expunere, vitrine
de prezentare, vitrine de prezentare (altele decât
vitrinele frigorifice), vitrine pentru expunerea
mărfurilor, vitrine pentru prezentare.
35. Administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activități
de marketing, afișaj, campanii de marketing,
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
colectarea de informații privind publicitatea,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de logouri publicitare, concepere de material
publicitar, creare de texte publicitare, creare de
texte publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, furnizare de ghiduri
publicitare online cu funcție de căutare, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, editare și
actualizare de texte publicitare, editare postproducție de publicitate și reclame, difuzarea
de date privind publicitatea, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, dezvoltare de planuri
de marketing, dezvoltare de conceptii de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
de servicii publicitare, lipirea de afișe publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, întocmire de
planuri de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
împărţirea de eşantioane de produse, marketing
promoțional, marketing prin telefon, marketing
pentru evenimente, marketing pe internet,
marketing direct, marketing digital, marketing
destinat unui anumit scop, plasare de reclame,
planificare de strategii de marketing, organizarea
de publicitate, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
plasare de reclame, organizare și coordonare de
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evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de lansări de
produse, (organizarea de) trageri la sorți cu
premii în scopuri publicitare, prezentare de firme
și produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentare de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, pregătirea și distribuirea reclamelor,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare
de exterior pentru terți, pregătire de publicații
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, pregătire de
documente publicitare, pregătire de campanii
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire de
anunțuri publicitare, plasarea de anunțuri
publicitare pentru terți, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție
de programe de teleshopping, producție de
materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar, producție de clipuri publicitare pentru
radio, producție de clipuri publicitare, productie
de publicitate televizata si radiofonica, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare de evenimente speciale, promovare
de competiții și evenimente sportive, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, proiectare de studii de
marketing, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, producție de reclame
radio, producție de reclame cinematografice,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovare de servicii de asigurare,
in numele unor terti, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu
premii de fidelitate, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de

carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
pentru terți, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshoping,
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
competiții sportive, 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
internet, promovarea comercială, publicitate
în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în cinematografe,
publicitate cu răspuns direct, publicitate,
pregătirea de texte publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de
materiale publicitare online, publicare de
materiale publicitare, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
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 în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în
sectorul transport și livrare, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților
prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internaționale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
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prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin bannere, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vadă și să compare comod
serviciile oferite de respectivii comercianți,
redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de materiale
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, reactualizarea
materialelor publicitare, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing,
publicitate televizată, publicitate referitoare la
produse farmaceutice și de imagistică in
vivo, publicitate radiofonică, publicitate radio
și de televiziune, servicii de agenție de
publicitate, servicii de agenție de marketing,
reproducere de material publicitar, redactări de
texte publicitare, redactare de texte publicitare,
servicii de editare de texte publicitare, servicii
de editare de publicitate, servicii de creare
de mărci (publicitate și promovare), servicii
de creare de mărci, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de anunțuri
în scopuri publicitare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
servicii de marketing direct, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing, servicii de
layout în scopuri publicitare, servicii de lansare
de produse, servicii de promovare și publicitate,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a afacerilor prestate
prin telex, servicii de promovare, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii de
poziționare a mărcilor, servicii de merchandising,
servicii de marketing promoțional folosind

mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate constând din
panouri cu două fețe purtate pe umeri
de persoane, servicii de publicitate, servicii
de publicitate privind produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecțiunile medicale, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru produse de parfumerie,
servicii de publicitate pentru produse de
imagistică in vivo, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru aparate de imagistică in vivo,
servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
servicii de reclamă și publicitate, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii promoționale furnizate prin
telefon, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale comerciale, servicii de
telemarketing, servicii de strategie de marcă,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de relații cu publicul.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04895

(111)179964

24/06/2021
S.C. ALCOVIN S.R.L., STR.
VITICULTORI NR. 2, JUDEŢ
TULCEA, MĂCIN, TULCEA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

CORVUS
(540)

(111)179923
24/06/2021
MANCAS M ANDREEA MARA
PFA, STR. 14 DECEMBRIE 1989,
NR.3, BL. PLOMBA, AP. 8, JUD.
IASI, IASI, 700062, IAȘI, ROMANIA
ANDREEA MARA MANCAS, BD.
C. A. ROSETTI, NR.3, BL.304, SC.
A, AP. 1, JUD. IASI, IASI, 700141,
IAȘI, ROMANIA
M 2021 04898

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Măcin.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04896

(111)179965

24/06/2021
S.C. ALCOVIN S.R.L., STR.
VITICULTORI NR. 2, JUDEŢ
TULCEA, MĂCIN, TULCEA,
ROMANIA

MEANDRA
(531)

ESEU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine din arealul
Măcin.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 26.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de design interior și exterior,
servicii de design interior pentru magazine,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, servicii de design interior și servicii
conexe de informare și consiliere, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
decorațiuni interioare, consultanță în decorațiuni
interioare, design de decorațiuni interioare
pentru magazine, servicii de consultanță în
materie de decorațiuni interioare, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare pentru
birouri, servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe, servicii de artă grafică
și design, elaborare de tehnici de pictură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04901

(111)179938

24/06/2021
SCHILTHORN STUBE SRL, STR.
PELICANULUI NR. 5, AP. 26,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

43. Servicii oferite de restaurante, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de restaurant
(alimente), bar, cafenea și catering, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi, servicii de alimentaţie publică
(cu privire la alimente, băutură şi hrană),
servicii de restaurant fast food, servicii de caferestaurant şi cafenele, punerea la dispoziţie
a alimentelor, băuturii, hranei şi snacks-urilor,
servicii de bar, servicii de bistro, cafe-restaurant,
cafenele, cantine, servicii de catering, servicii
aferente cocktail-urilor incluse în această clasă,
servicii de fast food, servicii de preparare a
alimentelor, băuturii şi hranei, servicii în legătură
cu alte stabilimente incluse în aceasta, servicii
de restaurant, servicii oferite de snack baruri,
servicii la pachet (takeaway/takeout), servicii la
pachet pentru alimente şi băutură, servicii oferite
de ceainărie, servicii oferite de cramă-restaurant,
servicii de consultanţă, rezervări şi furnizarea de
informaţii cu privire la cele de mai sus incluse în
această clasă.
───────

(210)
(151)
(732)

Schilthorn
(531)

Clasificare Viena: 06.01.02; 01.15.11;
11.03.04; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, înlocuitori de cafea, guma de
mestecat, biscuiti, fursecuri, produse de
patiserie, miere, sirop de melasă, zahar, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, boabe de
cafea, extracte de cafea, cafea gata preparată,
concentrate de cafea, amestecuri de cafea,
cafea cu ciocolată, doze cu cafea, înlocuitori de
cafea, băuturi din cafea, cafea măcinată, cafea
aromată, cafea verde, cafea, cafea solubilă,
cafea decafeinizată, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, esențe de cafea folosite
ca înlocuitori pentru cafea, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, băuturi pe bază
de cafea, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, cafea prăjită, sub formă de pudră, granule
sau băutură, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), înlocuitori de cafea,
pe bază de cereale sau cicoare, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte.

(740)

M 2021 04904

(111)179452

24/06/2021
YOUSEF AZZAM, CALEA
MOȘILOR NR. 209, BL. 17,
SC.2, ET. 4, AP. 46, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

sw SMILEWELL
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180539
25/06/2021
ALINA PAUL, STR. CEDRILOR
NR. 49, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA
M 2021 04906

DO SECURITY SYSTEM
(531)

Clasificare Viena: 03.07.01; 02.09.14;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de instalare și construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
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39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de siguranţă pentru
bunurilor materiale și indivizilor.

protecţia

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04908

(111)180559

08/07/2021
CONSTANTIN ION, ALE.
GIURGENI NR. 19-23, BL. F11,
SC. 2, ET. 1, AP. 14, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2021 04911

(111)180557

08/07/2021
CONSTANTIN ION, ALE.
GIURGENI NR. 19-23, BL. F11,
SC. 2, ET. 1, AP. 14, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

KALIFFA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
───────

BELLANO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, piei de animale, geamantane și valize,
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice şi
articole de şelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

M 2021 04916

(740)

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04910

(111)180558

08/07/2021
CONSTANTIN ION, ALE.
GIURGENI NR. 19-23, BL. F11,
SC. 2, ET. 1, AP. 14, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

25/06/2021
CUTTING EDGE VENTURES
LIMITED, P.O BOX 1239
OFFSHORE INCORPORATIONS
CENTRE, VICTORIA, MAHE,
INSULELE SEYCHELLES

(540)

Naked Wolfe
(511)

KALIFFA
(531)
(511)

(111)179781

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari de soare, ochelari antireflex, sticlă
optică, ochelari inteligenți, tocuri pentru ochelari,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
rame de ochelari, lentile pentru ochelari,
ochelari, ochelari de protecție pentru sport,
căști audio, telefoane mobile/celulare/ telefoane
celulare, computere tip notebook, huse pentru
laptopuri, genți adaptate pentru laptopuri, huse
pentru telefoane inteligente, măști de protecție,
telefoane inteligente, computere tip tabletă, căști
pentru realitate virtuală.
18. Genți de mână, portofele, pungi (plicuri,
săculeţi) din piele, pentru ambalat, rucsacuri,
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cufere (bagaje), genţi de voiaj, geamantane,
geamantane cu roți, serviete, blană/piei de
vânat, imitaţie de piele, genţi pentru sporturi,
genţi, genţi de plajă, îmbrăcăminte pentru
animale, casete pentru accesorii de frumusețe,
piei de animale.
25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, încălţăminte, cizme, sandale, pantofi,
papuci, șosete, costume de baie, sutiene,
articole
sport
din
jerseu,
halate
de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din imitaţie
din piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
caschete, pălării, pantofi de sport, tricouri,
pulovere, lenjerie de corp.
35. Marketing, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, servicii de agenţie de import-export,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de prezentări de modă în scopuri
promoţionale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179782
25/06/2021
CUTTING EDGE VENTURES
LIMITED, P.O BOX 1239
OFFSHORE INCORPORATIONS
CENTRE, VICTORIA, MAHE,
INSULELE SEYCHELLES
M 2021 04917

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari de soare, ochelari antireflex, sticlă
optică, ochelari inteligenți, tocuri pentru ochelari,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
rame de ochelari, lentile pentru ochelari,
ochelari, ochelari de protecție pentru sport,
căști audio, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, computere tip notebook, huse pentru
laptopuri, genți adaptate pentru laptopuri, huse
pentru telefoane inteligente, măști de protecție,
telefoane inteligente, computere tip tabletă, căști
pentru realitate virtuală.
18. Genți de mână, portofele, pungi (plicuri,
săculeţi) din piele, pentru ambalat, rucsacuri,
cufere (bagaje), genţi de voiaj, geamantane,
geamantane cu roți, serviete, blană/piei de
vânat, imitaţie de piele, genţi pentru sporturi,
genţi, genţi de plajă, îmbrăcăminte pentru
animale, casete pentru accesorii de frumusețe,
piei de animale.
25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, încălţăminte, cizme, sandale, pantofi,
papuci, șosete, costume de baie, sutiene,
articole
sport
din
jerseu,
halate
de
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baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din imitaţie
din piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
caschete, pălării, pantofi de sport, tricouri,
pulovere, lenjerie de corp.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04946

(111)180026
28/06/2021
NICOLETA MARIANA BREHA
(fosta Ontiu), STR. POEZIEI
NR. 3, JUDEŢ MARAMUREŞ,
COMUNA FĂRCAŞA, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA
M 2021 04950

(111)180608

28/06/2021
FIT FOR BUSINESS S.R.L, STR.
VASILE PARVAN, NR 6 , JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

one it
(531)

vallerry
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08
(591) Culori revendicate:verde, negru,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, servicii de
control si de autentificare a calitatii, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

(111)180555
29/06/2021
ILIE POTECARU, PRL.
GHENCEA NR. 195C, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04959

(740)

IRARDI CONSULTING SRL,
BD.GHEORGHE SINCAI NR. 5,
SECTOR4, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────
(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04954

28/06/2021
CAMPO D'ORO SRL, FERMA
VEGETALA, NR 152, JUDETUL
TIMIS, OLOSAG, 307402, TIMIȘ,
ROMANIA

(511)

Banat blue
(531)

POTECARU ILIE

(111)179812

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.07.10
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#345F42), albastru (HEX #2F2F6D)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere, miere naturală.
31. Afine proaspete, zmeură proaspătă, mure
proaspete.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, servicii financiare, monetare și
bancare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentație publică, cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04960

(111)179714

29/06/2021
HDDCADDY SRL, STR. MARULUI
NR. 12-14, BL. 1, ET. 1, AP.
9, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
DOBROESTI, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

MOTRIX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.
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.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniție și proiectile, explozivi,
artificii.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, șnur și broderie, produse de
mercerie, panglici și funde, nasturi, copci de
tip moș și babă, ace și ace cu gămălie, flori
artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. 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, 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.
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(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sau transport
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, marketing, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), închirierea
de standuri de vânzare, dezvoltare de concepte
publicitare, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, închirierea
de mașini și echipamente de birou, consultanță
în managementul afacerilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de agenție de import-export,
consultanță în organizarea afacerilor, asistenţă
în managementul afacerilor, publicitate, furnizare
de reclame.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04963

(111)179851

29/06/2021
SC ASTER ASIST SRL, ALEEA
BIRSEI, NR. 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

aster asist IRON EMOTION
(531)
(511)

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04967

(111)179983

29/06/2021
RISEN ENERGY CO., LTD,
TASHAN INDUSTRIAL ZONE,
MEILIN STREET, NINGHAI,
NINGBO, ZHEJIANG, 315000,
CHINA

risen
(531)

(540)

CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CALINESCU, NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011694, ROMANIA

(540)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.03; 26.04.09

(210)
(151)
(732)

M 2021 04972

(111)180426

29/06/2021
MACOVEI SIMONA-DANIELA,
STR. LIVEZILOR NR. 16B, SAT
MOGOŞOAIA, JUD. ILFOV,
COMUNA MOGOŞOAIA, ILFOV,
ROMANIA

Simona Macovei
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fîrî caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, 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,
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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 situ-ri web, furnizarea de motoare de
căutare pe Internet.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04973

TEONA

(111)179767

29/06/2021
EVOLUTION PREST SYSTEMS
SRL , BDUL. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 20, BL.2T, SC. 1, ET. 7, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(111)179499
29/06/2021
EUROPACKING AMBALAJE SRL,
STR. PAVEL CEAMUR NR. 4,
TARLAUA 19/10 PARCELA 7, LOT
1, C1- HALĂ DEPOZITARE CU
SPAŢII BIROURI CU REGIM DE
ÎNĂLŢIME P + 1E, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA
M 2021 04974

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

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

(540)

───────

LIBER LA TESTARE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, organizare de expoziții și târguri
comerciale, prezentare de produse, prezentare
de produse în scop publicitar, prezentare de
produse în scopuri promoționale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04984
(111)179826
29/06/2021
LAS COLINAS COFFEE SRL, STR.
SOARELUI NR. 6, BL. C4, AP. 2,
JUDETUL ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

Las Colinas COFFEE
FLAVORS FROM THE
HIGHLANDS ESTD 2021
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
11.01.10
(591) Culori revendicate:visiniu (Pantone
2049 C), maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179779
29/06/2021
DNS'S PANEL SRL, SOS. DE
CENTURA 228A, CLADIREA 2,
JUDETUL ILFOV, PANTELIMON,
077145, ILFOV, ROMANIA
M 2021 04985

EAGLE PERGOLA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
03.07.01
(591) Culori revendicate:maro (Pantone 4044
C), gri (Pantone 2380 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Aluminiu, materiale de construcții și elemente
din metal, materiale metalice pentru construcții.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04987

(111)179908

06/07/2021
ASOCIATIA NUMEROLOGILOR
DIN ROMANIA, STR. INVALID
SULIGA ION 102, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023068, ROMANIA

ASOCIAȚIA
NUMEROLOGILOR
din ROMÂNIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.01
(591) Culori revendicate:rosu, bleumarin,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate si instrumente utilizate in stiinta
de cercetare, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, precum şi serviciile
prestate de către firmele de publicitate care se
ocupă în principal de comunicări publice,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare şi cu privire la toate tipurile de bunuri
sau servicii, - strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, cu
excepţia transportului acestora,
permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazin elor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru

vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin
poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor
de
tip
teleshopping, serviciipublicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii
de relații publice, producția de promgrame
tip teleshopping, organizare de târguri și
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, lucrări de birou, de
exemplu, servicii de programare și memento
pentru întalniri, căutare de date în fișiere
pe
computer
pentru
alții,
gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice, producţia de clipuri publicitare, servicii
de planificare a programărilor (funcţii de birou),
servicii de reamintire a programărilor (funcţii de
birou), postarea de afişe publicitare, marketing,
servicii de relaţii media, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, căutarea de sponsorizări.
36. Servicii financiare, sponsorizare financiară.
38. Include în principal serviciile care permit
cel puţin unei părţi să comunice cu o alta,
precum şi servicii de difuzare şi transmitere
de date, transmiterea de fişiere digitale şi email, furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, difuzarea de radio
şi televiziune, furnizarea de camere de chat
pe internet și forumuri online, servicii de
teleconferinţe şi videoconferinţe, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor.
41. Servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educațional, organizarea expozițiilor
cu scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, publicarea cărților și textelor,
altele decât textele cu scop publicitar, transfer
de know-how (instruire), instruire practică
(demonstraţii), organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04998

(111)179510

30/06/2021
ENETHA, CALEA BACIULUI, NR.
179B, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
ROMANIA

(540)

indigo
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:indigo, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer, recipiente din folie
de aluminiu, etichete din metal, dopuri si
capace metalice, recipiente metalice de ambalaj,
ambalaje din tablă cositorită, cutii de ambalaje
pliabile (metal), dopuri si capace filetate
metalice.
16. Hartie pentru etichete, etichete, cu exceptia
celor din materiale textile, etichete din hartie,
adezive sau autocolante, etichete autoadezive
neimprimate din hârtie sau carton, etichetele
autoadezive reclosure din hârtie sau carton,
etichete pentru: mancare, cadouri, bagaje,
pentru expedierea marfurilor din hârtie sau
carton, etichete cu adrese din hârtie sau carton,
etichete de preţ din hârtie sau carton, etichete
din carton, etichete de papetarie intarite, vizor
port - etichete pentru dosare din hârtie sau
carton, etichete de agatat din hartie, etichete
tiparite din hârtie sau carton pentru sticle de
vin, folii de plastic pentru ambalarea alimentelor,
folii transparente din plastic, folii cu bule

de aer, folii pentru ambalat şi împachetat,
folie stretch alimentara, foi absorbante din
hartie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, materiale plastice pentru ambalat,
cutii din carton pentru ambalat, recipiente din
hartie pentru ambalat, suporturi din hartie sau
carton pentru pahare, ambalaje din plastic,
hartie sau carton, ambalaje pentru cadouri,
mancare sau pentru sticle, ambalaje vidate
din carton, materiale de ambalat fabricate din
amidon, mansoane (cornete de hartie) pentru
cornetele de inghetata, pungi de hârtie, pungi
de hârtie pentru cadouri, pungi pentru ambalare
din materiale biodegradabile, cutii din hârtie
sau carton, cutii din carton pentru torturi si
prăjituri, recipiente pentru mâncare la pachet din
pulpă de hârtie biodegradabilă, invitații, invitații
tipărite pentru petreceri, programe pentru diferite
evenimente (tipărituri).
17. Ambalaje pentru recipiente izolate cu spuma
turnata pentru transport comercial, ambalaje din
cauciuc.
20. Etichete din plastic, cutii pliabile pentru
ambalaje (lemn si plastic), recipiente (ambalaje)
din plastic pentru ouă, ambalaje pentru
transportul articolelor de sticlă, navete, dopuri
de plută si imitatii de pluta pentru sticle si alte
recipiente, dopuri și capace nemetalice pentru
sticle și recipiente.
21. Sticle si borcane, sticle si borcane din
plastic, sticle din sticlă (recipiente), dopuri din
materiale nemetalice pentru închiderea sticlelor,
borcane din sticlă pentru miere, borcane cu
capac (nemetalice), caserole (veselă) si capace
pentru caserole, recipiente de unică folosință, de
uz casnic.
35. Regruparea în avantajul terţilor a diverselor
tipuri de etichete, folii alimentare, ambalaje şi
caserole de unică folosinţă, capace şi dopuri,
sticle, borcane, articole de papetarie (exceptând
transportul lor), permiţând consumatorilor să
le vadă si să le cumpere comod, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
40. Tipografie,
imprimari
tipografice,
fotogravare,
imprimare
personalizata
a
denumirilor și logotipurilor de firme, de uz
publicitar și promotional, pe produsele altor
persoane, tratarea și reciclarea ambalajelor,
prelucrare de carton ondulat de ambalaj.
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41. Redactare si publicare de texte, altele

decât textele publicitare, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative si educative, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe Internet.
42. Suport tehnic specializat în ceea ce priveste
designul produselor, servicii de design grafic,
servicii de design de ambalaje, arta grafică
şi design, schiţe de design pentru ambalaje,
recipiente, veselă şi tacamuri pentru masă.
───────

(111)180588

(210)
(151)
(732)

M 2021 05001

(740)

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

30/06/2021
PITCAR AUTOMOTIVE HOLDINGS
SRL, SOSEAUA GRUIU-SNAGOV,
NR. 49, PARTER, JUDETUL ILFOV,
GRUIU, ILFOV, ROMANIA

(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, regruparea în avantajul
terţilor a părților și accesoriilor pentru
vehiculele terestre, anvelopelor, lubrifianților
pentru automobile(exceptand transportul lor)
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 marketing.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, servicii de întreținere și
reparare a anvelopelor, sablare, întreţinerea
vehiculelor, întreținere, service, tuning (fara
a schimba proprietatile acestora) și reparare
de motoare și electromotoare, tuning pentru
electromotoare și motoare de automobile(fara
a schimba proprietatile acestora), vulcanizare
de anvelope de automobil (reparații), lubrifierea
automobilelor, servicii de întreținere și
reparații pentru vehicule terestre, reșaparea
pneurilor, rotația și echilibrarea anvelopelor,
curățarea și lustruirea autovehiculelor, spălarea
autovehiculelor, reparație, întreținere, alimentare
cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, întreținerea vehiculelor.
39. Depozitare de vehicule, depozitare de
produse, servicii de depozitare în garaj,
depozitare de piese pentru autovehicule.

(540)

PITCAR
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
Culori revendicate:negru, portocaliu
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05015

(111)179942

01/07/2021
IMPAR SRL, STR. LEMNARILOR
NR. 14/B, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL. 10E, SC. B, AP. 9, JUD.
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

IMPAR EXCELLENCE.
IN MOTION
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.07.01
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor (en-gros şi
en-detail) a unei varietăţi de bunuri de
autoturisme, accesorii, piese de schimb,
anvelope, lubrifianţi, (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, în magazine, la
standuri sau pe bază de comandă prin poştă,
interntet, regruparea în avantajul terţilor (engros şi en-detail) a unei varietăţi de bunuri
de autoturisme, accesorii, piese de schimb,
anvelope, lubrifianţi, (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, în magazine, la standuri sau pe
bază de comandă prin poştă, interntet, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare în materie de activități
de marketing.
37. Servicii de instalaţii, întreţinere, reparaţii,
gresare, spălare, curăţare, şlefuire de
autovehicule, tratamente preventiv contra ruginii
pentru

vehicule, lucrări de vopsire, lăcuire, vulcanizare,
reşapare pneuri, asistanţă în caz de pană
la vehicule, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
gresaj de motoare, înlocuirea bateriilor,
înlocuire de acumulatori, înlocuirea frânelor,
înlocuirea luminilor, informații privind întreținerea
echipamentului de măsurare și de testare,
instalare de electromotoare și motoare,
instalare de simulatoare de vehicule, instalare,
reparare și întreținere de radiatoare pentru
motoare, întreținere și reparare de transmisii
automate, întreținerea și repararea anvelopelor,
reconstrucție de osii, reparare de axe pentru
vehicule, reparare de axe pentru mașini,
reparații sau întreținere de instalații de
spălare a vehiculelor, spălarea autovehiculelor,
vopsirea suprafețelor metalice pentru prevenirea
coroziunii, tinichigerie (reparaţii), tratament
anticoroziv, tratamente contra ruginii, vopsire
prin pulverizare, sudură pentru reparații.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, ambalare de articole pe bază de
comandă și specificații ale altor persoane,
ambalare de articole pentru transport, ambalare
de produse în tranzit, servicii de ambalare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05017

(111)179943

01/07/2021
KARPATEN MILK SRL, STR. NR.
318, JUD. HARGHITA, VALEA
STRAMBA, 537309, HARGHITA,
ROMANIA

comod, în magazine, la standuri sau pe baza
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, publicitate on-line într-o
reţea computerizată.
───────

HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL. 10E, SC. B, AP. 9, JUD.
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 05021

(111)179842

01/07/2021
I.I. ENCIU-MOLDOVAN
CONSTANTIN, STR. BUJORILOR
NR. 1419, JUD. SUCEAVA,
IPOTESTI, 727325, SUCEAVA,
ROMANIA

SimoShop
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii
───────

KARPATEN MILK IGAZI SAJT,
IGAZI ÍZ = AZ IGAZI SAJT ÍZE!
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.02;
26.04.08; 26.04.16; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, lapte şi produse lactate, brânzeturi,
cascaval, iaurt, kefir, cașcaval afumat, brânzeturi
maturate, brânzeturi proaspete nematurate,
brânzeturi maturate moi, brânzeturi cu trufe,
brânzeturi albe moi, scurse, smântână (produse
lactate), produse lactate tartinabile, deserturi
preparate din produse lactate, deserturi reci din
produse lactate, unt sărat, zer de unt, preparate
din unt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
publicitate și marketing, servicii de comerţ
en-gros şi en-detail, regruparea în avantajul
terţilor a unei varietăţi de produse de larg
consum (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179513
01/07/2021
S.C AG VIP GUARD S.R.L, SAT
PATULENI , NR 309, JUDETUL
ARGES, RATESTI, ARGEȘ,
ROMANIA
M 2021 05024

AG VIP GUARD
(531)
(591)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de paza.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41. Educatie si instruire in domeniul pazei si
protectiei, organizarea de cursuri teoretice si
practice de calificare si perfectionare pentru
agentii de paza.
42. Servicii de siguranta pentru protectia
bunurilor si indivizilor.
───────

apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, 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),
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de
torture, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05025

(111)179766

01/07/2021
ANMAR RENT SRL, BD.
AVIATORILOR NR. 65A, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05054

(111)179949

02/07/2021
WARK TRUST COM SRL, STR.
STRĂPUNGERE SILVESTRU
NR.9, BLOC C3, SCARA A, ETAJ 1,
APARTAMENT 6, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

adamo
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
39. Livrarea bunurilor prin comandă.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, rezervări la pensiuni, servicii de cafenea,
servicii de bufet, furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de cantina, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de

WARK TRUST COM
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 07.15.20
Culori revendicate:negru, gri
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
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containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
───────

(111)180569
02/07/2021
ZERO WASTE EVENTS SRL, STR.
PARCUL MIC, NR. 8, SC. A, AP.
4, BIROU 1, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05065

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12-14, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

(111)179498
02/07/2021
EUROPACKING AMBALAJE
S.R.L., STR. PAVEL CEAMUR NR.
4, TARLAUA 19/10, PARCELA 7,
LOT 1, C1-HALĂ DEPOZITARE CU
SPAȚII BIROURI CU REGIM DE
ÎNĂLȚIME P+1E, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA
M 2021 05055

SERE PALISAT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

ZĂ KUP SIMPLY RE-USE-IT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
pahare biodegradabile, pahare degradabile,
pahare fără picior, pahare din carton, pahare
din hârtie, suporturi pentru pahare, pahare
de vin, pahare de lichior, pahare de rachiu,
pahare de bere, pahare de whisky, pahare din
plastic sau hârtie, suporturi termoizolante pentru
pahare, pahare pentru băuturi digestive, pahare
(veselă de băut), suporturi de pahare, pahare
cu picior, pahare de cocktail, suporturi pentru
pahare (articole de masă), căni, cești și căni,
suporturi de căni, căni de băut, farfurii, farfurii
degradabile, farfurii biodegradabile, farfurii din
hârtie, farfurii din plastic, farfurii din sticlă, farfurii
de unică folosință, sticle reutilizabile, sticle de
apă reutilizabile din oțel inoxidabil, sticle de apă
din plastic reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din oțel inoxidabil reutilizabile,
vândute fără conținut, recipiente pentru băut,
recipiente pentru băuturi, răcitoare pentru
băuturi (recipiente), recipiente termoizolante
pentru băuturi, recipiente pentru servit băuturi,
recipiente de băut pentru animale, suporturi
portabile pentru recipiente de băuturi, recipiente
izolate termic pentru alimente sau băuturi,
recipiente izolante pentru cutii de băuturi, de uz
casnic, pahare reutilizabile, pahare reciclabile,
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vesela, articole de bucatarie si recipiente
reutilizabile.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comert cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu pahare si cani, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu pahare
reutilizabile, servicii de comert cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare reciclabile,
servicii de comert cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu pahare, vase de baut
si articole pentru baruri, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu sorturi,
uniforme, bonete, sepci, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu tacamuri,
cutite de bucatarie si ustensile de taiat in
bucatarie, servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu articole de bucatarie,
servicii de comert cu amanuntul si cu ridica
in legatura cu sacose reutilizabile, servicii de
comert cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
echipament de gatit, incalzit, racit si conservat,
pentru alimente si bauturi, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu produse
alimentare, servicii de comert cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu bauturi alcoolice, servicii
de comert cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu bauturi nealcoolice, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu ceai si
cafea, servicii de comert cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu mobila si mobilier de
bucatarie, servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu produse textile pentru
bucatarie si masa.
37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, spălare, servicii de spălare cu
presiune, instalare, intretinere si mentenanta de
aparatura pentru spalarea veselei, paharelor,
canilor, cestilor, tacamurilor, recipientelor, servicii
de spalare a veselei, paharelor, canilor, cestilor,
tacamurilor, recipientelor, inchiriere de aparate
industriale pentru spalarea veselei, paharelor,
canilor, cestilor, tacamurilor, recipientelor.
41. Productie, organizare si coordonare
de evenimente culturale, artistice, sportive
si de divertisment, productie, organizare
si coordonare de concerte, festivaluri si
spectacole cu scop cultural, educaţional

sau de divertisment, productie, organizare
si coordonare de conferinte, expozitii si
concursuri cu scop cultural, educaţional sau
de divertisment, producție audio, video și
multimedia și fotografie, productie, organizare,
coordonare si prezentare de evenimente
culturale, artistice, sportive si de divertisment,
in direct, productie, organizare, coordonare
si prezentare de petreceri, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, servicii
de
rezervare
de
bilete
în
domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, servicii de instruire, servicii
de instruire și formare, servicii de educație,
instruire și divertisment, publicare multimedia,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare multimedia de
materiale tipărite.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, 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, cazare temporară, servicii
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, închirere de distribuitoare de apă
potabilă, închiriere aparate de gătit, închiriere
de chiuvete de bucătărie, închiriere de mașini
industriale de gătit, închiriere de mese de interior,
închiriere de echipamente de bar, închiriere de
echipament de catering, închiriere de mobilier,
lenjerii de pat și seturi de masă, închiriere de
mobilier pentru hoteluri, închiriere de mobilier,
închiriere de veselă, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, închirierea
mașinilor de gătit, leasing de cafetiere cu
excepţia celor finanţate pentru achiziţia în rate
sau prin închiriere, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de ceainării,
servicii de ceainărie, servicii oferite de cafenea,
servicii de cafenele.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05074
(111)179999
05/07/2021
SFANTA MANASTIRE COZIA,
CALEA LUI TRAIAN NR. 816,
JUDETUL VALCEA, CALIMANESTI,
VALCEA, ROMANIA

(111)180022
05/07/2021
NARMACONS-VEST SRL, STR.
LACRIMIOARELOR NR. 42, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05083

(740)

RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

NARMACONS-VEST
(531)

MANASTIREA COZIA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 07.03.02; 07.03.11; 14.07.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, in special mașini profesionale
și accesorii, unelte, scule si articole de uz
caznic și industrial (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, 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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05087

(111)180545

05/07/2021
TELELEU-SPATARU CRISTIANMARIAN, BD AVIATORILOR
NR.18 ET 3 AP 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010000, ROMANIA

SMARTICITY
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:negru, rosu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
───────

(111)179811

(210)
(151)
(732)

M 2021 05108

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

06/07/2021
CRISTIAN-RADU TANTA, SAT
SINMARTINU SIRBESC (COM.
PECIU NOU) NR. 87, JUDEŢ
TIMIŞ, SINMARTINU SIRBESC,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ART SQUARE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Ornamente de ceramica, ornamente din
ceramica, plăci de ceramica, plăci din ceramica,
statuete din ceramica, sculpturi din ceramica,
statuete de ceramica, statuete confecționate
din ceramica, figurine realizate din ceramica,
lucrări de artă confecționate din ceramica, statui

din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, lucrări de artă din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, ghivece de ceramica,
recipiente ceramica, cutii de ceramica, cutii
din ceramica, vase din ceramica, veselă din
ceramica, căni din ceramica, vase de ceramica,
crăticioare din ceramica, căni confecționate
din ceramica, produse din ceramică pentru
bucătărie, vase pentru copt din ceramica,
cupe confecționate din ceramica, pușculițe din
ceramica, cutii de ceramică pentru monede,
capace din ceramică pentru cutii de șervețele.
28. Jocuri de societate, jocuri.
41. Servicii de editare, editare de publicații,
editare de fotografii, editare de muzică, servicii
de editare computerizată, editare de texte
scrise altele decât cele publicitare, editare de
cărți și recenzii, publicare și editare de cărți,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, editare de materiale tipărite
care conțin poze, altele decât cele de uz
publicitar, publicare și editare de materiale
tipărite, editare de film, servicii de editare video
pentru evenimente, editare de texte scrise,
cu excepția textelor publicitare, servicii de
consultanță în domeniul editorial, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printro rețea globală de calculatoare, editare de filme
(fotografice), editare sau înregistrare de sunete
și imagini, publicarea de versuri de cântece sub
formă de carte, publicare de cărți, publicare de
cărți educative, publicare multimedia de cărți,
publicare de cărți și reviste, publicare de cărți și
recenzii, publicare de reviste și cărți, publicare
de cărți în domeniul divertismentului, servicii de
club de cărți cu furnizarea de informații cu privire
la cărți, 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, furnizarea
de recenzii on-line pentru cărți, servicii de
informare cu privire la cărți, organizare de jocuri
educaționale, servicii educaționale și de instruire
cu privire la jocuri, producție audio, video și
multimedia și fotografie, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de informații
cu privire la instruire, furnizare de informații în
materie de educație, furnizare de informații și
știri online în domeniul formării profesionale,
furnizare de informații și întocmire de rapoarte
privind progresul, cu privire la educație
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și instruire, educație, educație și instruire,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport și
cultură, sisteme de joc (divertisment, educație),
organizare și coordonare de competiții (educație
sau divertisment), organizare de activități de
divertisment, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de jocuri,
organizare de jocuri, competiții și concursuri cu
întrebări, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul publicațiilor, publicare de texte
educative, publicare de materiale didactice,
publicare de cărți instructive, publicare de
materiale educative, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale didactice
educative, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de materiale educative tipărite,
publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ., publicare de jurnale,cărți și manuale
în domeniul medicinei, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editoriala, consultanță
editoriala.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05109

(111)179896

06/07/2021
ROBOTESCU S.R.L., ALEEA
COMPOZITORILOR NR. 22, BL.
F11, SC. 2, ET. 2, AP. 29, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

BLACK SQUAD SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
01.01.01
(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 oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(111)179788

(210)
(151)
(732)

M 2021 05146

(740)

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

ROBOTESCU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, servicii de divertisment şi
activităţi culturale în domeniul IT si in domeniul
roboticii , cursuri de programare pentru copii
(instruire), punere în comun de fotografii şi
transmitere de imagini in domeniul IT şi în
domeniul roboticii, jurnale electronice şi bloguri
cu conţinut nedescărcabil în domeniul IT si in
domeniul roboticii, furnizarea de informaţii online
de interes general, în scop educativ, referitoare
la programare si robotică.

(111)180549
06/07/2021
BLACK SQUAD SECURITY
S.R.L, BD. REGINA MARIA 32,
PARTER, BIROUL NR. 8, MODUL
G, SECTOR 4, BUCURESTI,
040123, ROMANIA
M 2021 05140

06/07/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

METIME
(511)

───────
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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)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05151
(111)180530
06/07/2021
ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL, NR. 13-17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BIOTIFEM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare, odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, produse de curățat, detergenți de
uz menajer, lichide degresante, lichide de
curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,

mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice, creme de masaj, nemedicinale,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice nemedicinale, fibre de uz cosmetic,
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri și
loțiuni cosmetice pentru masaj, unguente de
uz cosmetic, vată de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală
nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic, truse
cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă
de mestecat, produse cosmetice si preparate
cosmetice pentru ingrijirea pielii, unghiilor si a
parului, preparate și tratamente pentru păr
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice pentru scopuri medicale sau veterinare,
produse și articole pentru igienă de uz
medical, pastă de dinți medicamentoasă, aliaje
dentare, benzi adezive pentru proteze dentare,
ceară dentară, cauciuc de uz dentar, ceară
pentru mulaje dentare, apă de gură pentru
uz medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
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gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, 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, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, 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 și
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, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare şi nutriţionale pe bază
de vitamine, de aminoacizi, de micronutrienţi,
de oligoelemente, de minerale, de proteine,

de glucide, de uleiuri esenţiale, de uleiuri de
plante, de scoarţă, de polen, de drojdie, de
ciuperci, de extracte de peşte, de citrice, de
legume, de fructe, de fibre alimentare, de
cazeină, de proteine, de cereale, de pâine, de
seminţe, de germeni, de jeleuri, de propolis,
de enzime, de miere şi de sirop de melasă,
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, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate
farmaceutice
antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale., produse de stimulare a
creșterii părului, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea părului.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
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pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
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, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05152

(111)180531

06/07/2021
ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL, NR. 13-17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BELBIOTIN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare, odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, produse de curățat, detergenți de
uz menajer, lichide degresante, lichide de
curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,

mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice, creme de masaj, nemedicinale,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice nemedicinale, fibre de uz cosmetic,
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri și
loțiuni cosmetice pentru masaj, unguente de
uz cosmetic, vată de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală
nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic, truse
cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă
de mestecat, produse cosmetice si preparate
cosmetice pentru ingrijirea pielii, unghiilor si a
parului, preparate și tratamente pentru păr
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice pentru scopuri medicale veterinare,
produse și articole pentru igienă de uz
medical, pastă de dinți medicamentoasă, aliaje
dentare, benzi adezive pentru proteze dentare,
ceară dentară, cauciuc de uz dentar, ceară
pentru mulaje dentare, apă de gură pentru
uz medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
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gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, 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, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, 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 și
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, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare şi nutriţionale pe bază
de vitamine, de aminoacizi, de micronutrienţi,
de oligoelemente, de minerale, de proteine,

de glucide, de uleiuri esenţiale, de uleiuri de
plante, de scoarţă, de polen, de drojdie, de
ciuperci, de extracte de peşte, de citrice, de
legume, de fructe, de fibre alimentare, de
cazeină, de proteine, de cereale, de pâine, de
seminţe, de germeni, de jeleuri, de propolis,
de enzime, de miere şi de sirop de melasă,
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, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate
farmaceutice
antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale., produse de stimulare a
creșterii părului, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea părului, suplimente alimentare si
remedii naturale si farmaceutice pentru ingrijirea
pielii, unghiilor si a parului
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
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și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
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, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.
───────

(111)179439

(210)
(151)
(732)

M 2021 05159

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

06/07/2021
DORU ȚURCANU, STR.
BALTAGULUI NR. 11, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

CARBON residence
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Construcţii din metal.

19. Construcţii nemetalice.
35. Publicitate, consultanţă în organizarea

şi managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, marketing, servicii de
relaţii media, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri in scopuri
publicitare, prezentarea produselor și serviciilor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, publicarea de
texte publicitare, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, consiliere în afaceri
privind francizarea, asistență comercială privind
deschiderea de francize, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale.
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
asigurări, management imobiliar, administrare
de
proprietăți
imobiliare,
închirierea
apartamentelor, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirieri de spații pentru birouri,
închirierea birourilor pentru conlucrare, închiriere
de spații comerciale, închiriere de spații de
lucru, închirierea bunurilor imobiliare, închirierea
proprietăților imobiliare, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, colectarea chiriilor,
servicii de listare de proprietăți imobiliare pentru
închiriere sau vânzare, consultanță imobiliară,
furnizare de informații privind proprietățile
imobiliare, furnizarea de informaţii despre
proprietati imobiliare prin intermediul unui site
web, servicii de agenţie imobiliară, servicii
de achiziții imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, dezvoltarea de proiecte imobiliare,
servicii de vânzare de proprietăți imobilare,
servicii de vânzare de apartamente, servicii de
vânzare de bunuri imobilare.
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37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, vopsirea interioarelor şi exterioarelor
clădirilor, zidărie, tencuială, lucrări de instalații
sanitare, lucrări de instalaţii termice, lucrări
privind acoperişurile, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, supravegherea construcţiei
de clădiri, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), furnizarea de
informaţii privind serviciile de construcţii,
consultanţă în construcţii, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05160

(111)179798

06/07/2021
SOLOMON BUSINESS S.R.L.,
STR. CICOAREI NR. 2, PARTER,
JUDETUL IASI, IAȘI, 700620, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05164

(111)180423

07/07/2021
RAZVAN-BOGDAN POPESCU,
STR. ING. ZABLOVSCHI NR.
10, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

ULTRAS HUB LIVE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producție de emisiune sportiva pentru
suporterii echipelor de fotbal, producție de
emisiune sportiva pentru motociclisti si cluburile
de motociclisti, producție de emisiune despre
muzica.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05165

(111)180424

08/07/2021
RAZVAN-BOGDAN POPESCU,
STR. ING. ZABLOVSCHI, NR
10, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

ULTRA' ROMANIA
(511)

Little Texas SINCE 1997
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.07; 01.01.05
(591) Culori revendicate:maro deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de imbracaminte.
38. Transmisia video la cerere, transmisia de
vloguri.
40. Servicii de imprimare de produse de
imbracaminte, accesorii si suveniruri.
41. Servicii cu scop educativ, de divertisment
cultural, furnizare de catre o asociatie-club
sportiv, productia de emisiuni cu interviuri cu
personalitati din sport si persoane publice din
showbiz.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05172
(111)180607
07/07/2021
NICUSOR EMANUEL NEDELEA,
ALE. ROTUNDA NR. 1, SC. A, ET.
1, AP. 8, JUDETUL MARAMURES,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180528
07/07/2021
FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,
STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC.
A, ET. 2, AP. 11, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA
M 2021 05181

CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)

LARTIST VINURI
LA TIMPUL LOR
(511)

enkidu electric
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:alb, negru, rosu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esențe
alcoolice.
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, furnizarea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, servicii de intermediere
comercială, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, demonstrații cu produse,
distribuirea de eşantioane, proiectarea de
materiale publicitare, servicii de agenţie de
import-export, servicii de lobby comercial,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, marketing, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
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şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ și regruparea în avantajul terților a
produselor cuprinse în clasa 33 (exceptând
transportul acestora), prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05183

(111)179429

07/07/2021
CEZAR CHALLENGE
AGRO SERVICE SRL, STR.
TINERETULUI NR. 64, JUD. TIMIŞ,
SANANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

Cezar Challenge
AGRO SERVICE
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
15.07.01; 18.01.01
Culori revendicate:galben (HEX
#FDBD10, HEX #F1BB44), negru (HEX
#01070A)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Mașini și aparate agricole, de grădinărit și

silvice
35. Consultanță privind calculul de cost al
comenzilor de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere de cumpărare de produse
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 de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii ale agențiilor de import,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
comandă (pentru terți), servicii de intermediere
în achiziții, servicii de import și export, servicii
de gestionare a vânzărilor, vânzare prin licitație
publică, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, pe internet,
intermediere în materie de contracte de vânzarecumpărare de bunuri, servicii de reprezentanță
comercială, servicii de intermediere comercială,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole
37. Furnizare de informații privind instalarea de
utilaje, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de mașini și instrumente
agricole, servicii de întreținere a utilajelor, servicii
de instalare pentru utilaje, revizii generale de
utilaje, reparații sau întreținere de mașini și
instrumente agricole, reparații sau întreținere
de mașini și instrumente pentru cultivarea
pământului, reparații de utilaje, reparare de
utilaje industriale
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05188

(111)179529

08/07/2021
2M DIGITAL SRL, STRADA
MAHATMA GANDHI, NR.1 ET.1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011407,
ROMANIA

2M print editura

educație, manuale de instrucțiuni, manuale
de informatică, manuale cu instrucțiuni pentru
sintetizatoare muzicale, invitații, invitații (articole
de papetărie), invitații la petreceri, invitații
tipărite, invitații tipărite pe carton, invitații
tipărite pe hârtie, jurnale, ghiduri tipărite,
fotografii, comunicate de presă tipărite, coperte
(coperți) de reviste, coperte (coperți) din hârtie
pentru cărți, coperte de protecție pentru cărți,
cataloage, cărți poștale ilustrate, cărți poștale
cu răspunsuri tipărite, cărți de vizită, cărți de
telefon, cărți de onoare, cărți de oaspeți, cărți
de joc cu întrebări, cărți de desenat sau de
scris, cărți de colorat pentru adulți, cărți de
colorat, cărți de adrese, calendare tipărite,
calendare de perete, calendare pentru postul
crăciunului, caiete, caiete cu spirală, caiete
de muzică, caiete de notițe, caiete de scris,
caiete pentru punctaje, caiete școlare, broșuri,
bilete, agende săptămânale, agende personale,
agende folosite în papetărie, agende de întâlniri,
agende de telefon

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.24; 26.04.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți, afișe, agende, cărți documentare,
cărți manuscrise, cărți școlare, cărți educative,
ziare, tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
reviste în domeniul jocurilor și jocurilor de noroc,
reviste profesionale, reviste pentru fani, reviste
medicale, reviste juridice, reviste generaliste,
reviste distribuite în avioane, reviste de strategie
pentru jocuri video, publicații periodice tipărite în
domeniul turismului, publicații periodice tipărite
în domeniul teatrului, publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor, publicații periodice tipărite
în domeniul artelor figurative, publicații periodice
tipărite, publicații periodice, publicații imprimate
în domeniul calculatoarelor, publicații imprimate,
publicații educative, publicații de reclame, pliante
în domeniul vânzărilor imobiliare, pliante tipărite,
pliante informative tipărite, pliante, notesuri,
materiale de instruire tipărite, manuale tipărite,
manualele de utilizare, mape, manuale de
utilizare pentru software de calculator, manuale
de utilizare pentru componente hardware,
manuale de referință pentru componente
hardware, manuale de referință pentru
calculator, manuale de instrucțiuni referitoare
la software de calculator, manuale de muzică,
manuale de instrucțiuni pentru jocurile de
calculator, manuale de instrucțiuni pentru
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05215

(111)179536

08/07/2021
ALECRID PLAST SRL, STR.
SOLD. STELIAN MIHALE NR. 1,
BL. 1, SC. 1, ET. 1, AP. 7, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

servetele din hartie, servetele de unica folosinta,
prosoape de hartie, pungi de hartie, hartie
de toaleta, pungi pentru sandvișuri (hârtie),
role de hârtie igienică, role de bucătărie
(hârtie), cutii pliabile din hârtie, hârtie de uz
casnic, ambalaje ermetice din hârtie, hârtie
de împachetat alimente, pungi de gunoi din
hârtie, lenjerie de masă din hârtie, pungi pentru
ambalare din plastic biodegradabil, pungi pentru
ambalare din hârtie biodegradabilă, recipiente
pentru mâncare la pachet din pulpă de hârtie
biodegradabilă.
───────

(540)

Alecrid www.alecridambalaje.ro

(111)180572

(210)
(151)
(732)

M 2021 05216

(740)

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

08/07/2021
THINK LAB SRL, STR. GENERAL
DAVID PRAPORGESCU 23,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020966,
ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 11.01.01; 24.15.02;
05.03.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hartie si carton, ambalaj de carton, cutii
din hartie sau carton, cutii pliabile din carton,
recipiente din carton ondulat, cutii din carton
pentru prajituri, recipiente pentru ambalare din
carton, recipiente de transport din carton, cutii
din carton pentru pizza, cutii din carton pentru
mancare la pachet, ambalaje din hartie sau
carton pentru sticle, tăvi din hârtie cartonată
pentru ambalarea alimentelor, cutii din carton
pentru depozitare, de uz domestic, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, foi din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,

FOOD CAMP
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 05.07.12; 11.01.03; 11.01.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare, intermediere
publicitară, servicii de intermediere comercială.
41. Organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop cultural, educaţional şi
de divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale, coordonare de activități
de divertisment, consultanță în materie de
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planificare de evenimente speciale, consultanță
referitoare la planificare de petreceri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05224

(210)
(151)
(732)

(111)180053

09/07/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

(111)179961
09/07/2021
SOUDAL SRL, ŞOS. BUCURESTITÂRGOVIŞTE NR. 697C,
CREVEDIA LOGISTIC PARK,
JUD. DÂMBOVIŢA, CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

M 2021 05229

PROFIXX
(511)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Adezivi pentru industrie.
───────

(540)

(740)

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

09/07/2021
CLINIQMED CONSULT S.R.L.,
STR. BUCURESTI, BL 113 SC
ABC, PARTER, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, GIURGIU, ROMANIA

clinIQmed consult

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.05.04;
02.09.01; 01.01.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece pentru bebelusi, scutece-pantalon
pentru bebelusi, scutece-pantalon pentru
bebelusii care învață să folosească toaleta.
───────

M 2021 05230

(540)

Pampers premium care
pants New stop & protect
Pocket STOP 360° comfort
fit ultra protection EU
Perfume 0% Allergens
(531)

(111)180570

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.13
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Controale medicale, servicii medicale,
servicii de telemedicină, servicii de analize
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
psihologie, furnizare de informații referitoare la
psihologie, servicii oferite de clinici medicale
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05235

(111)179744

09/07/2021
OMINI CONCEPT SRL,
STR.CODRESCU, NR.6, BL.PARK
RESIDENCE, SC.B, AP.82, ET.8,
JUDETUL IASI, IASI, 700481, IAȘI,
ROMANIA

OMINI CONCEPT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Machete arhitecturale, planuri arhitecturale.
42. Arhitectură, design arhitectural, servicii
de arhitectură, consultanță în arhitectură,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii
arhitecturale
pentru
întocmirea
proiectelor
arhitecturale,
managementul
proiectelor arhitecturale, servicii de arhitectură
pentru pregătire de planuri arhitecturale, servicii
de design arhitectural, servicii de arhitectură
de interior, servicii de arhitectură și inginerie,
întocmire de proiecte de arhitectură, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri, servicii
de arhitectură privind dezvoltarea terenurilor,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
spații pentru vânzare cu amănuntul, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
cu birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de centre comerciale, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri industriale, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, design
interior pentru magazine, servicii de design
interior pentru magazine, proiectarea (designul)
spațiului interior, servicii de design interior

și exterior, servicii de design interior pentru
buticuri, servicii de consultanță în materie
de design interior, servicii de design de
mobilier pentru interiorul navelor, servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, 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 design interior bazat pe principiile
feng shui, design grafic, design industrial,
design de mobilier, design pentru magazine,
design pentru restaurante, design de produs,
proiectare (design) de restaurante, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de
băi, proiectare (design) de clădiri, proiectare
(design) de bucătării, design pentru unități
sportive, servicii de design comercial, servicii
de design industrial, proiectare (design) de
birouri, artă grafică și design, proiectare (design)
de magazine, design de centre comerciale,
design grafic și industrial, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, servicii de design
pentru restaurante, servicii de design de produs,
design de clădiri de birouri, design arhitectural
pentru planificare urbană, servicii de design de
dulapuri, design de mobilier de birou, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, servicii
pentru proiectare (design) de cluburi, servicii
pentru proiectare (design) de hoteluri, servicii de
design privind vitrinele magazinelor, servicii de
design privind interioarele magazinelor, servicii
pentru proiectare (design) de spitale, design
grafic de logouri publicitare, design de cărți
de vizită, servicii pentru proiectare (design) de
puburi, servicii de design arhitectural pentru
expoziții, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de design grafic pentru
calculator, design de decorațiuni interioare
pentru magazine, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, servicii pentru designul de
clădiri industriale.
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05242

(111)179747

09/07/2021
GRADINA LETCA SRL, STR.
DACIEI, NR. 54, PARTER,
CAMERA 3, JUDETUL ILFOV, SAT
TEGHES, COMUNA DOMNESTI,
ILFOV, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Nattu Brandul de legume
proaspete cu vinoncoace Produs în România
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1030568/28.10.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Produs în România.

(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14
Culori revendicate:galben, portocaliu,
verde, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate, la conserva, legume preparate
la gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,

sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat
pe baza de legume pentru gatit, jeleuri,
dulceturi, compoturi, paste de fructe si legume,
mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, mancaruri preparate care
constau in principal din chiftele din peste,
legume, oua fierte si bulion (oden), sosuri
pentru gustari, conserve si muraturi, bulion/
fiertură, supe, bulion, concentrate (bulion), supe,
bulion (pregatit), concentrate de tomate (piure),
rosii conservate, rosii decojite, rosii preparate,
piure de rosii, concentrate de rosii, alge rosii
comestibile, rosii in conserva, extracte de
rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei preparati,
ardei rosii preparati, ardei conservati, ardei
iuti murati, ardei iuti conservati, ardei jalapeno
murati, ardei iuti verzi, preparati, ardei iuti chili,
umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti, pasta
de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparata,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparata,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparata, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparata, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti.
30. Placinte cu legume, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri – alimente), taitei prajiti cu
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legume (japchae), biscuiti crackers cu aroma
de legume, condimente pe baza de legume
pentru paste, sosuri, sosuri conservate, sosuri
satay, sosuri pudra, sosuri barbecue, sosuri
condimentate, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condiment), sosuri de ciocolata, sosuri pentru
salate, sosuri pentru pizza, praf de sosuri, sosuri
de fructe, sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean,
sosuri pentru inghetata, sosuri pentru mancare,
sosuri pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma de
sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condimente, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de rosii,
condimente cu ardei iute, sos de ardei iute,
pasta din ardei iute, ardei iuti uscati (condiment),
ardei rosu utilizat drept condiment, sos de
ardei iute sriracha, pasta fermentata de ardei
iute (gochujang), pasta de ardei iute ca si
condiment, sos din ardei iute macinat (sambal
oelek), pasta din ardei iuti chili destinate utilizarii
ca si condiment, pasta de fasole, pasta de
fasole condimentata, sos de anghinare, piureuri
de legume (sosuri), pulpa de legume (sosurialimente), usturoi macinat, piure de usturoi,
usturoi tocat (condiment), suc de usturoi, sos de
usturoi (alioli), usturoi prelucrat destinat utilizarii
sub forma de condiment, wasabi (pasta de telina
japoneza).
31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume radacionoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salata, fructe si legume
proaspete, iarba grasa (legume proaspete),
anghinare chinezesti (legume proaspete),
legume asiatice cu frunze, proaspete, fructe
proaspete, nuci, legume si ierburi, rosii
crude, rosii neprelucrate, rosii proaspete, rosii
cherry, proaspete, rosii prunisoare, proaspete,
rosii ovale de tip cherry, proaspete, cepe
(legume proaspete), ceapa, ceapa verde,
castraveti proaspeti, castraveti teposi proaspeti,
ardei gras, ardei chili, ardei proaspeti, ardei
iute (plante), ardei chili (neprelucrati), ardei
grasi cruzi, ardei grasi neprelucrati, fasole

neprelucrata, fasole cruda, fasole proaspata,
fasole rosie, cruda, fasole fava proaspata,
fasole adzuki proaspata, pastai de fasole
proaspete, muguri proaspeti de fasole verde,
vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde, proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde.
32. Sucuri, bauturi din legume, smoothies
cu legume, sucuri de legume (bauturi),
bauturi nealcoolice cu suc de legume, bauturi
nealcoolice care contin sucuri de legume, bauturi
pe baza de sucuri de legume verzi, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, 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 marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate la conserva, legume preparate la
gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
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produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua
fierte si bulion (oden), sosuri pentru gustari,
conserve si muraturi, conserve cu legume,
conserve de legume, bullion, supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
legume marinate in sos de soia, concentrate de
tomate (piure), rosii conservate, rosii decojite,
rosii preparate, piure de rosii, concentrate de
rosii, alge rosii comestibile, rosii in conserva,
extracte de rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei
preparati, ardei rosii preparati, ardei conservati,
ardei iuti murati, ardei iuti conservati, ardei
jalapeno murati, ardei iuti verzi preparati, ardei
iuti chili umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti,
pasta de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparate,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparate,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparate, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza
murata, varza preparate, varza chinezeasca
inghetata, varza chinezeasca uscata, sfecla
procesata, morcovi preparati, morcovi decojiti,
placinte cu legume, piureuri de legume (sosuri),
paste cu legume (sosuri), pulpa de legume
(sosuri – alimente), taitei prajiti cu legume
(japchae), biscuiti crackers cu aroma de legume,
condimente pe baza de legume pentru paste,
sosuri, sosuri conservate, sosuri satay, sosuri
pudra, sosuri barbecue, sosuri condimentate,
sosuri curry, sosuri salsa, sosuri (condiment),
sosuri de ciocolata, sosuri pentru salate, sosuri

pentru pizza, praf de sosuri, sosuri de fructi,
sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean, sosuri
pentru inghetata, sosuri pentru mancare, sosuri
pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condiment, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma
de sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condiment, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de
rosii, condimente cu ardei iute, sos de ardei
iute, pasta din ardei iute, ardei iuti uscati
(condiment), ardei rosu utilizat drept condiment,
sos de ardei iute sriracha, pasta fermentata
de ardei iute (gochujang), pasta de ardei
iute ca si condiment, sos din ardei iute
macinat (sambal oelek), pasta din ardei iuti chili
destinate utilizarii ca si condiment, pasta de
fasole, pasta de fasole condimentata, sos de
anghinare, piureuri de legume (sosuri), pulpa
de legume (sosuri-alimente), usturoi macinat,
piure de usturoi, usturoi tocat (condiment),
suc de usturoi, sos de usturoi (alioli), usturoi
prelucrat destinat utilizarii sub forma de
condiment, wasabi (pasta de telina japoneza),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume radacionoase (proaspete),
legume ecologice proaspete, legume proaspete
pentru salata, fructe si legume proaspete,
iarba grasa (legume proaspete), anghinare
chinezesti (legume proaspete), legume asiatice
cu frunze, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry proaspete, rosii
prunisoare proaspete, rosii ovale de tip cherry
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
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neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
sucuri, bauturi din legume, smoothies cu legume,
sucuri de legume (bauturi), bauturi nealcoolice
cu suc de legume, bauturi nealcoolice care
contin sucuri de legume, bauturi pe baza de
sucuri de legume verzi, bauturi constand dintrun amestec de fructe si sucuri de legume,
suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung (exceptând transportul lor), 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, servicii de
vanzare cu amanuntul, 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, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179745
09/07/2021
GRADINA LETCA, STR. DACIEI,
NR. 54, PARTER, CAMERA 3,
JUDETUL ILFOV, SAT TEGHES,
COMUNA DOMNESTI,, ILFOV,
ROMANIA
M 2021 05244

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Nattu
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate, la conserva, legume preparate
la gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
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pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat
pe baza de legume pentru gatit, jeleuri,
dulceturi, compoturi, paste de fructe si legume,
mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, mancaruri preparate care
constau in principal din chiftele din peste,
legume, oua fierte si bulion (oden), sosuri
pentru gustari, conserve si muraturi, bulion/
fiertură, supe, bulion, concentrate (bulion), supe,
bulion (pregatit), concentrate de tomate (piure),
rosii conservate, rosii decojite, rosii preparate,
piure de rosii, concentrate de rosii, alge rosii
comestibile, rosii in conserva, extracte de
rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei preparati,
ardei rosii preparati, ardei conservati, ardei
iuti murati, ardei iuti conservati, ardei jalapeno
murati, ardei iuti verzi, preparati, ardei iuti chili,
umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti, pasta
de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparata,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparata,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparata, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparata, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti.
30. Placinte cu legume, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri – alimente), taitei prajiti cu
legume (japchae), biscuiti crackers cu aroma
de legume, condimente pe baza de legume
pentru paste, sosuri, sosuri conservate, sosuri
satay, sosuri pudra, sosuri barbecue, sosuri
condimentate, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condiment), sosuri de ciocolata, sosuri pentru
salate, sosuri pentru pizza, praf de sosuri, sosuri
de fructe, sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean,
sosuri pentru inghetata, sosuri pentru mancare,
sosuri pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru

spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma de
sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condimente, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de rosii,
condimente cu ardei iute, sos de ardei iute,
pasta din ardei iute, ardei iuti uscati (condiment),
ardei rosu utilizat drept condiment, sos de
ardei iute sriracha, pasta fermentata de ardei
iute (gochujang), pasta de ardei iute ca si
condiment, sos din ardei iute macinat (sambal
oelek), pasta din ardei iuti chili destinate utilizarii
ca si condiment, pasta de fasole, pasta de
fasole condimentata, sos de anghinare, piureuri
de legume (sosuri), pulpa de legume (sosurialimente), usturoi macinat, piure de usturoi,
usturoi tocat (condiment), suc de usturoi, sos de
usturoi (alioli), usturoi prelucrat destinat utilizarii
sub forma de condiment, wasabi (pasta de telina
japoneza).
31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume radacionoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salata, fructe si legume
proaspete, iarba grasa (legume proaspete),
anghinare chinezesti (legume proaspete),
legume asiatice cu frunze, proaspete, fructe
proaspete, nuci, legume si ierburi, rosii
crude, rosii neprelucrate, rosii proaspete, rosii
cherry, proaspete, rosii prunisoare, proaspete,
rosii ovale de tip cherry, proaspete, cepe
(legume proaspete), ceapa, ceapa verde,
castraveti proaspeti, castraveti teposi proaspeti,
ardei gras, ardei chili, ardei proaspeti, ardei
iute (plante), ardei chili (neprelucrati), ardei
grasi cruzi, ardei grasi neprelucrati, fasole
neprelucrata, fasole cruda, fasole proaspata,
fasole rosie, cruda, fasole fava proaspata,
fasole adzuki proaspata, pastai de fasole
proaspete, muguri proaspeti de fasole verde,
vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
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proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde, proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde.
32. Sucuri, bauturi din legume, smoothies
cu legume, sucuri de legume (bauturi),
bauturi nealcoolice cu suc de legume, bauturi
nealcoolice care contin sucuri de legume, bauturi
pe baza de sucuri de legume verzi, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, 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 marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate la conserva, legume preparate la
gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri

gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua
fierte si bulion (oden), sosuri pentru gustari,
conserve si muraturi, conserve cu legume,
conserve de legume, bullion, supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
legume marinate in sos de soia, concentrate de
tomate (piure), rosii conservate, rosii decojite,
rosii preparate, piure de rosii, concentrate de
rosii, alge rosii comestibile, rosii in conserva,
extracte de rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei
preparati, ardei rosii preparati, ardei conservati,
ardei iuti murati, ardei iuti conservati, ardei
jalapeno murati, ardei iuti verzi preparati, ardei
iuti chili umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti,
pasta de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparate,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparate,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparate, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza
murata, varza preparate, varza chinezeasca
inghetata, varza chinezeasca uscata, sfecla
procesata, morcovi preparati, morcovi decojiti,
placinte cu legume, piureuri de legume (sosuri),
paste cu legume (sosuri), pulpa de legume
(sosuri – alimente), taitei prajiti cu legume
(japchae), biscuiti crackers cu aroma de legume,
condimente pe baza de legume pentru paste,
sosuri, sosuri conservate, sosuri satay, sosuri
pudra, sosuri barbecue, sosuri condimentate,
sosuri curry, sosuri salsa, sosuri (condiment),
sosuri de ciocolata, sosuri pentru salate, sosuri
pentru pizza, praf de sosuri, sosuri de fructi,
sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean, sosuri
pentru inghetata, sosuri pentru mancare, sosuri
pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condiment, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
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sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma
de sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condiment, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de
rosii, condimente cu ardei iute, sos de ardei
iute, pasta din ardei iute, ardei iuti uscati
(condiment), ardei rosu utilizat drept condiment,
sos de ardei iute sriracha, pasta fermentata
de ardei iute (gochujang), pasta de ardei
iute ca si condiment, sos din ardei iute
macinat (sambal oelek), pasta din ardei iuti chili
destinate utilizarii ca si condiment, pasta de
fasole, pasta de fasole condimentata, sos de
anghinare, piureuri de legume (sosuri), pulpa
de legume (sosuri-alimente), usturoi macinat,
piure de usturoi, usturoi tocat (condiment),
suc de usturoi, sos de usturoi (alioli), usturoi
prelucrat destinat utilizarii sub forma de
condiment, wasabi (pasta de telina japoneza),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume radacionoase (proaspete),
legume ecologice proaspete, legume proaspete
pentru salata, fructe si legume proaspete,
iarba grasa (legume proaspete), anghinare
chinezesti (legume proaspete), legume asiatice
cu frunze, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry proaspete, rosii
prunisoare proaspete, rosii ovale de tip cherry
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla

de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
sucuri, bauturi din legume, smoothies cu legume,
sucuri de legume (bauturi), bauturi nealcoolice
cu suc de legume, bauturi nealcoolice care
contin sucuri de legume, bauturi pe baza de
sucuri de legume verzi, bauturi constand dintrun amestec de fructe si sucuri de legume,
suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung (exceptând transportul lor), 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, servicii de
vanzare cu amanuntul, 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, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, 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.
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(151)
(732)

(740)

M 2021 05245

(111)179746

09/07/2021
GRADINA LETCA SRL, STR.
DACIEI, NR. 54, PARTER,
CAMERA 3, JUDETUL ILFOV, SAT
TEGHES, COMUNA DOMNESTI,
ILFOV, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Brandul de legume
proaspete cu vino-ncoace
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate, la conserva, legume preparate
la gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat
pe baza de legume pentru gatit, jeleuri,
dulceturi, compoturi, paste de fructe si legume,
mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, mancaruri preparate care
constau in principal din chiftele din peste,

legume, oua fierte si bulion (oden), sosuri
pentru gustari, conserve si muraturi, bulion/
fiertură, supe, bulion, concentrate (bulion), supe,
bulion (pregatit), concentrate de tomate (piure),
rosii conservate, rosii decojite, rosii preparate,
piure de rosii, concentrate de rosii, alge rosii
comestibile, rosii in conserva, extracte de
rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei preparati,
ardei rosii preparati, ardei conservati, ardei
iuti murati, ardei iuti conservati, ardei jalapeno
murati, ardei iuti verzi, preparati, ardei iuti chili,
umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti, pasta
de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparata,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparata,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparata, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparata, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti.
30. Placinte cu legume, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri – alimente), taitei prajiti cu
legume (japchae), biscuiti crackers cu aroma
de legume, condimente pe baza de legume
pentru paste, sosuri, sosuri conservate, sosuri
satay, sosuri pudra, sosuri barbecue, sosuri
condimentate, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condiment), sosuri de ciocolata, sosuri pentru
salate, sosuri pentru pizza, praf de sosuri, sosuri
de fructe, sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean,
sosuri pentru inghetata, sosuri pentru mancare,
sosuri pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
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de sosuri deshidratate, arome sub forma de
sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condimente, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de rosii,
condimente cu ardei iute, sos de ardei iute,
pasta din ardei iute, ardei iuti uscati (condiment),
ardei rosu utilizat drept condiment, sos de
ardei iute sriracha, pasta fermentata de ardei
iute (gochujang), pasta de ardei iute ca si
condiment, sos din ardei iute macinat (sambal
oelek), pasta din ardei iuti chili destinate utilizarii
ca si condiment, pasta de fasole, pasta de
fasole condimentata, sos de anghinare, piureuri
de legume (sosuri), pulpa de legume (sosurialimente), usturoi macinat, piure de usturoi,
usturoi tocat (condiment), suc de usturoi, sos de
usturoi (alioli), usturoi prelucrat destinat utilizarii
sub forma de condiment, wasabi (pasta de telina
japoneza).
31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume radacionoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salata, fructe si legume
proaspete, iarba grasa (legume proaspete),
anghinare chinezesti (legume proaspete),
legume asiatice cu frunze, proaspete, fructe
proaspete, nuci, legume si ierburi, rosii
crude, rosii neprelucrate, rosii proaspete, rosii
cherry, proaspete, rosii prunisoare, proaspete,
rosii ovale de tip cherry, proaspete, cepe
(legume proaspete), ceapa, ceapa verde,
castraveti proaspeti, castraveti teposi proaspeti,
ardei gras, ardei chili, ardei proaspeti, ardei
iute (plante), ardei chili (neprelucrati), ardei
grasi cruzi, ardei grasi neprelucrati, fasole
neprelucrata, fasole cruda, fasole proaspata,
fasole rosie, cruda, fasole fava proaspata,
fasole adzuki proaspata, pastai de fasole
proaspete, muguri proaspeti de fasole verde,
vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde, proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde.

32. Sucuri, bauturi din legume, smoothies

cu legume, sucuri de legume (bauturi),
bauturi nealcoolice cu suc de legume, bauturi
nealcoolice care contin sucuri de legume, bauturi
pe baza de sucuri de legume verzi, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, 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 marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate la conserva, legume preparate la
gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua
fierte si bulion (oden), sosuri pentru gustari,
conserve si muraturi, conserve cu legume,
conserve de legume, bullion, supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
legume marinate in sos de soia, concentrate de
tomate (piure), rosii conservate, rosii decojite,

1092

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

rosii preparate, piure de rosii, concentrate de
rosii, alge rosii comestibile, rosii in conserva,
extracte de rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei
preparati, ardei rosii preparati, ardei conservati,
ardei iuti murati, ardei iuti conservati, ardei
jalapeno murati, ardei iuti verzi preparati, ardei
iuti chili umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti,
pasta de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparate,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparate,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparate, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza
murata, varza preparate, varza chinezeasca
inghetata, varza chinezeasca uscata, sfecla
procesata, morcovi preparati, morcovi decojiti,
placinte cu legume, piureuri de legume (sosuri),
paste cu legume (sosuri), pulpa de legume
(sosuri – alimente), taitei prajiti cu legume
(japchae), biscuiti crackers cu aroma de legume,
condimente pe baza de legume pentru paste,
sosuri, sosuri conservate, sosuri satay, sosuri
pudra, sosuri barbecue, sosuri condimentate,
sosuri curry, sosuri salsa, sosuri (condiment),
sosuri de ciocolata, sosuri pentru salate, sosuri
pentru pizza, praf de sosuri, sosuri de fructi,
sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean, sosuri
pentru inghetata, sosuri pentru mancare, sosuri
pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condiment, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma
de sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condiment, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub

forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de
rosii, condimente cu ardei iute, sos de ardei
iute, pasta din ardei iute, ardei iuti uscati
(condiment), ardei rosu utilizat drept condiment,
sos de ardei iute sriracha, pasta fermentata
de ardei iute (gochujang), pasta de ardei
iute ca si condiment, sos din ardei iute
macinat (sambal oelek), pasta din ardei iuti chili
destinate utilizarii ca si condiment, pasta de
fasole, pasta de fasole condimentata, sos de
anghinare, piureuri de legume (sosuri), pulpa
de legume (sosuri-alimente), usturoi macinat,
piure de usturoi, usturoi tocat (condiment),
suc de usturoi, sos de usturoi (alioli), usturoi
prelucrat destinat utilizarii sub forma de
condiment, wasabi (pasta de telina japoneza),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume radacionoase (proaspete),
legume ecologice proaspete, legume proaspete
pentru salata, fructe si legume proaspete,
iarba grasa (legume proaspete), anghinare
chinezesti (legume proaspete), legume asiatice
cu frunze, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry proaspete, rosii
prunisoare proaspete, rosii ovale de tip cherry
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
sucuri, bauturi din legume, smoothies cu legume,
sucuri de legume (bauturi), bauturi nealcoolice
cu suc de legume, bauturi nealcoolice care
contin sucuri de legume, bauturi pe baza de
sucuri de legume verzi, bauturi constand dintrun amestec de fructe si sucuri de legume,
suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
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fasole mung (exceptând transportul lor), 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, servicii de
vanzare cu amanuntul, 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, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, 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.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179528
11/07/2021
DANIEL TANASESCU, STR.
PADESU NR. 21-23, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 05248

MAGOO-INTELLECTUAL PROPERTY
ADVISOR, SOS. BUCURESTITARGOVISTE 11A, SC. A, ET.1, AP. 4,
BUCURESTI, 013502, ROMANIA

(540)

───────

MAKANI
(531)

Clasificare Viena: 04.05.21; 26.01.01;
26.11.05; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Cocktail-uri,
nealcoolice,
băuturi
energizante, băuturi izotonice, limonade, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, băuturi sportive bogate în proteine, băuturi
răcoritoare.
33. Băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conţin fructe, cocktail-uri alcoolice,
băuturi distilate alcoolice, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, băuturi alcoolice preamestecate, altele decât pe bază de bere.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05253

(111)180614

12/07/2021
EXTREMOO MARKETING SRL,
STRADA MESTEACANULUI NR.
4, JUDEȚUL ILFOV, DOBROEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE PI –
CONSTANTIN CAMELIA SIMONA,
CALEA DOROBANȚILOR NR. 239,
ET.6, CAMERA 6, SECTOR 1, COD
POŞTAL 010567, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(111)180587

(210)
(151)
(732)

M 2021 05257

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

12/07/2021
TERRAN SISTEME DE
ÎNVELITORI SRL, STR.
LAMINORIȘTILOR, NR. 163A, JUD.
CLUJ, CÂMPIA TURZII, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(540)

TERRAN
CASINO ALPHA More
than gambling reviews
(531)

(531)

Clasificare Viena: 26.03.07; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1E6AC6), negru (HEX #222222)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitatea, servicii de agenţie de
publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, oferirea de
informaţii de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, publicarea de
texte publicitare, promovarea vânzărilor pentru
terţi.
41. Furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
(jocuri de noroc), servicii de club (divertisment
sau educaţie), servicii de jocuri de noroc,
servicii de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, organizarea de loterii, 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.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.11.02; 26.11.09; 29.01.14
(591) Culori revendicate:gri, gri închis, roşu,
galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Țigle, țigle din beton, țigle de acoperiș
nemetalice, țigle transparente din plastic, țigle
nemetalice, țigle ceramice smălțuite, țigle
ceramice pentru acoperiș, țigle de acoperiș,
nemetalice, țigle de piatră pentru acoperișuri,
țigle din argilă pentru acoperiș, țigle din mortar
de ciment pentru acoperiș, materiale pentru
acoperiș.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: țigle, țigle din beton, țigle
de acoperiș nemetalice, țigle transparente din
plastic, țigle nemetalice, țigle ceramice smălțuite,
țigle ceramice pentru acoperiș, țigle de acoperiș,
nemetalice, țigle de piatră pentru acoperișuri,
țigle din argilă pentru acoperiș, țigle din mortar
de ciment pentru acoperiș, materiale pentru
acoperiș, marketing promoțional, împărţirea
de eşantioane 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,
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promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, 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.
───────

(111)180063

(210)
(151)
(732)

M 2021 05259

(740)

CABINET INDIVIDUAL ION FLOREA,
CALEA DOROBANŢILOR NR.
126-130, BL. 8, ET. 9, AP. 50, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

12/07/2021
SC CERTSING SA, ŞOS.
OLTENITEI NR. 107A, CORP C1,
ET. 1, CAMERA 16, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

asistate de calculator, servicii de transmitere prin
registratura electronică, servicii de transmitere
prin rețele informatice.
42. Servicii de emitere a certificatelor pentru
semnătura electronică, prestarea de servicii
privind semnătura electronică, servicii de
identificare a subiecților care comunică în
rețele electronice, servicii destinate criptării și
identificării, verificării, confirmării și autentificări
datelor, mesajelor, imaginilor și atestării
semnăturilor electronice, servicii de control de
calitate și de conformitate a transmisiilor de
date, elaborarea programelor pentru calculator,
cercetare și dezvoltare de noi produse IT,
reconstituirea bazelor de date, închirierea
timpului de acces la un centru (server) pentru
baze de date, închirierea timpului de acces
la un calculator pentru manipularea datelor,
servicii de licențiere pentru produse informatice
(programe și aplicații software), consultanță în
materie de securitate în tehnologia informației
- IT security, proiectare și implementare de
soluții de securitate în tehnologia informației
- IT security, proiectare și implementare de
registratură electronică, control de calitate și de
conformitate a transmisiilor de date.

(540)

paper LESS webSIGN
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10
(591) Culori revendicate:gri (R 177 G 179 B
179), verde (R 0 G 170 B 19), roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe pentru calculator înregistrate sau
descărcabile, programe și produse informatice
(aplicații software) descărcabile, produse
(programe software) și aplicații destinate
transmiterii fișierelor prin poșta electronică și
criptării și atestării semnăturii electronice.
38. Telecomunicații (transmisiuni), transmitere
și transfer de date și de mesaje și de imagini
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05260

(111)180064

12/07/2021
SC CERTSIGN SA, ŞOS.
OLTENIŢEI NR.107A, CORPC1,
ET.1, CAMERA 16, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL ION FLOREA,
CALEA DOROBANŢILOR NR.
126-130, BL. 8, ET. 9, AP. 50, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

semnăturilor electronice, servicii de control de
calitate și de conformitate a transmisiilor de
date, elaborarea programelor pentru calculator,
cercetare și dezvoltare de noi produse IT,
reconstituirea bazelor de date, închirierea
timpului de acces la un centru (server) pentru
baze de date, închirierea timpului de acces
la un calculator pentru manipularea datelor,
servicii de licențiere pentru produse informatice
(programe și aplicații software), consultanță în
materie de securitate în tehnologia informației
- IT security, proiectare şi implementare de
soluţii de securitate în tehnologia informaţiei
- IT security, proiectare şi implementare de
registratura electronică, control de calitate şi de
conformitate a transmisiilor de date.
───────

paperLESS flowSIGN

M 2021 05267

(740)

LUPȘA SI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR.90, ET.1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.01
(591) Culori revendicate:gri (RGB
177,179,179), verde (RGB 0,170,19),
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe pentru calculator înregistrate sau
descărcabile, programe și produse informatice
(aplicații software) descărcabile, produse
(programe software) și aplicații destinate
transmiterii fișierelor prin poșta electronică și
criptării și atestării semnăturii electronice.
38. Telecomunicații (transmisiuni), transmitere
și transfer de date și de mesaje și de imagini
asistate de calculator, servicii de transmitere prin
registratura electronică, servicii de transmitere
prin rețele informatice.
42. Servicii de emitere a certificatelor pentru
semnătura electronică, prestarea de servicii
privind semnătura electronică, servicii de
identificare a subiecților care comunică în
rețele electronice, servicii destinate criptării și
identificării, verificării, confirmării și autentificării
datelor, mesajelor, imaginilor și atestării

(111)180560

(210)
(151)
(732)

12/07/2021
GABRIELA ATODIRESEI, SAT
MĂGURA, BL.B1, SC.B, AP.12,
JUDETUL BACAU, COMUNA
MĂGURA, BACĂU, ROMANIA

(540)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 04.03.19
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
̆
35. Publicitate,
administra ̦tie
comerciala,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promo ̦tional, publicitate si̦ marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
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servicii de publicitate, marketing si̦ promovare,
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu am anuntul
̂
̆ gradate, servicii de vanzare
̆
cani
cu amanuntul
̂ın legatur
̆ ă cu suporturi de mouse, servicii de
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu mouse-uri
vanzare
cu amanuntul
̂
̆
de calculator, servicii de vanzare
cu amanuntul
̂ın legatur
̆ ă cu huse de tip flip pentru telefoane
̂
̂ın
̆
mobile, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu huse din piele pentru tablete, servicii
legatur
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu huse
de vanzare
cu amanuntul
din piele pentru telefoane mobile, servicii de
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu huse pentru
vanzare
cu amanuntul
̂
̂ın
̆
laptopuri, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu huse pentru telefoane inteligente,
legatur
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
huse pentru telefoane, servicii de vanzare
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu huse pentru tablete,
amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
programe de jocuri video, servicii de vanzare
̂ın legatur
̆
̆ ă cu brelocuri, servicii
cu amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu inele
de vanzare
cu amanuntul
si̦ lan ̦turi de chei si̦ brelocuri pentru acestea,
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
portchei (decora ̦tiuni mici sau brelocuri), servicii
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu car
̆ ̦ti,
de vanzare
cu amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
̆ ̦t i ilustrate, servicii de vanzare
̆
car
cu amanuntul
̂ın legatur
̂
̆ ă cu ghiozdane, servicii de vanzare
̂ın legatur
̆
̆ ă cu ghiozdane scolare,
cu amanuntul
̦
̂
̆ ă
servicii de vanzare
cu amă nuntul ̂ın legatur
cu bagaje, pungi, portofele si̦ alte accesorii,
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
̂ın
̆
rucsacuri, servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
̆ ă cu mini-rucsacuri, servicii de vanzare
legatur
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu suporturi pentru car
̆ ̦t
amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă
i, servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
̆
cu cani,
servicii de vanzare
cu amă nuntul ̂ın
̂
̆ ă cu cani
̆ termos, servicii de vanzare
legatur
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu că ni de cafea, servicii
amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu cani
̆
de vanzare
cu amanuntul
̂
̂ın
̆
̆
de baut,
servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu articole de ̂ımbrac
̆ aminte,
̆
legatur
servicii de
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu articole de
vanzare
cu amanuntul
̂ıncal
̂
̆ ̦taminte,
̆
servicii de vanzare
cu amă nuntul
̂ın legatur
̆ ă cu articole pentru acoperirea capului,
̂
̆ ă
servicii de vanzare
cu amă nuntul ̂ın legatur
̂ıncal
̆ ̦ti de ̂ımbrac
̆ aminte,
̆
̆ ̦taminte
̆
cu par
si̦ articole
̂
pentru acoperirea capului, servicii de vanzare
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu jucarii
̆ de plus,
amanuntul
̦ servicii
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu jocuri,
de vanzare
cu amanuntul
̂
̆ ă
servicii de vanzare
cu amă nuntul ̂ın legatur
̂
cu jocuri de societate, servicii de vanzare
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu mouse-uri pentru jocuri,
amanuntul
̂
̂ın legatur
̆
̆ ă cu
servicii de vanzare
cu amanuntul
̂
̂ın
̆ ̦ti (jocuri), servicii de vanzare
̆
car
cu amanuntul
̂
̆ ă cu car
̆ ̦ti de joc, servicii de vanzare
legatur
cu
̂ın legatur
̆
̆ ă cu aparate pentru jocuri
amanuntul

̂
̆
video, servicii de vanzare
cu amanuntul
online
̂ın legatur
̂
̆ ă cu cani
̆ gradate, servicii de vanzare
̆
̆ ă cu suporturi
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
de mouse, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu mouse-uri de calculator,
online ̂ın legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
legă tură cu huse de tip flip pentru telefoane
̂
̆
mobile, servicii de vanzare
cu amanuntul
online
̂ın legatur
̆ ă cu huse din piele pentru tablete,
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̆ ă cu huse din piele pentru telefoane
legatur
̂
̆
mobile, servicii de vanzare
cu amanuntul
online
̂ın legatur
̆ ă cu huse pentru laptopuri, servicii
̂
̆ ă
de vanzare
cu amă nuntul online ̂ın legatur
cu huse pentru telefoane inteligente, servicii
̂
̆
̆ ă
de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
cu huse pentru telefoane, servicii de vanzare
̆ ă cu huse
cu amă nuntul online ̂ın legatur
̂
̆
pentru tablete, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu programe de jocuri video,
online ̂ın legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̂
̆ ă cu brelocuri, servicii de vanzare
legatur
cu
̆
̆ ă cu inele si̦ lan ̦turi
amanuntul
online ̂ın legatur
de chei si̦ brelocuri pentru acestea, servicii de
̂
̆
̆ ă cu
vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
portchei (decora ̦tiuni mici sau brelocuri), servicii
̂
̆
̆ ă
de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆ ̦ti, servicii de vanzare
̆
cu car
cu amanuntul
̆ ă cu car
̆ ̦ti ilustrate, servicii
online ̂ın leg atur
̂
̆
̆ ă cu
de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
ghiozdane, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu ghiozdane ș colare, servicii
online ̂ın legatur
̂
̆
̆ ă
de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
cu bagaje, pungi, portofele si̦ alte accesorii,
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̂
̆ ă cu rucsacuri, servicii de vanzare
legatur
cu
̆
̆ ă cu mini-rucsacuri,
amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̆ ă cu suporturi pentru car
̆ ̦ti, servicii de
legatur
̂
̆
̆ ă cu
vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
cani,
servicii de vanzare
cu amă nuntul online
̂ın legatur
̂
̆ ă cu cani
̆ termos, servicii de vanzare
̆
̆ ă cu cani
̆
cu amanuntul
online ̂ın legatur
de
̂
̆
cafea, servicii de vanzare
cu amanuntul
online
̂ın legatur
̂
̆ ă cu cani
̆ de baut,
̆
servicii de vanzare
̆
̆ ă cu articole de
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂ımbrac
̂
̆ ă minte, servicii de vanzare
̆
cu amanuntul
̆ ă cu articole de ̂ıncal
̆ ̦tă minte,
online ̂ın legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̆ ă cu articole pentru acoperirea capului,
legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̂ıncal
̆ ă cu par
̆ ̦ti de ̂ımbrac
̆ aminte,
̆
̆ ̦taminte
̆
legatur
si̦ articole pentru acoperirea capului, servicii de
̂
̆
̆ ă cu
vanzare
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆ de plus,
̆
jucarii
cu amanuntul
̦ servicii de vanzare
̂
̆ ă cu jocuri, servicii de vanzare
online ̂ın legatur
̆
̆ ă cu jocuri de
cu amanuntul
online ̂ın legatur
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̂
̆
societate, servicii de vanzare
cu amanuntul
̆ ă cu mouse-uri pentru jocuri,
online ̂ın legatur
̂
̆
servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̂
̆ ă cu car
̆ ̦ti (jocuri), servicii de vanzare
legatur
̆
̆ ă cu car
̆ ̦ti de
cu amanuntul
online ̂ın legatur
̂
̆
joc, servicii de vanzare
cu amanuntul
online ̂ın
̆ ă cu aparate pentru jocuri video.
legatur
38. Servicii de telecomunica ̦tii, furnizare de
acces la con ̦tinut, site-uri si̦ portaluri de internet,
servicii de telecomunica ̦tii prestate pe platforme
si̦ portaluri pe internet si̦ pe alte suporturi media,
transmisii audio, video si̦ multimedia prin internet
si̦ alte re ̦t ele de comunica ̦tii, difuzare de material
audio si̦ video pe internet, difuzare de programe
prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare ̂ın domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio si̦ tv, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video si̦ audiovizual printr-o re ̦tea
globală de calculatoare., ransmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05274
(111)180043
12/07/2021
FERENȚ I. IOAN-OVIDIU
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ,
STR. BANU UDREA, NR. 2,
BLOC G7, SCARA 1, ETAJ 1,
APARTAMENT 7, SECTORUL 3,
BUCUREȘTI, 031273, ROMANIA

ZVD INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. BIANU IOAN NR. 27,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011091,
ROMANIA

(540)

───────

RIVER MEDIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.01.16
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#c6e9fa, #0061a7), verde (HEX
#7ac041), alb (HEX #fdfdfd)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Fotografii, fotografii imprimate, albume foto
mini, albume fotografice, reproduceri fotografice,
suporturi pentru fotografii, albume.
41. Fotografie, servicii ale unui fotograf, servicii
de înregistrare video, servicii de producție video,
servicii de înregistrare audio și video, servicii de
editare audio și video, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, fotografii de
tip portret, servicii de filmare video evenimente,
servicii de fotografie evenimente, producție
de programe de televiziune, producție de
efecte speciale pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune, producție de
televiziune, creare (redactare) de podcast-uri,
creare (redactare) de conținut pentru podcasturi,
producție de înregistrări audio, producere de
programe audio, editare de înregistrări audio,
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servicii de înregistrări audio, producție de
înregistrări audiovizuale.
───────

(111)179496

(210)
(151)
(732)

M 2021 05278

(740)

BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI NR. 51D, JUDETUL
ILFOV, COMUNA CORBEANCA, SAT
PETREȘTI, ILFOV, ROMANIA

13/07/2021
RĂILEANU R. EMIL IONUȚ
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STRADA CHILIA, NR. 16C,
JUDETUL SUCEAVA, COMUNA
MĂNĂSTIREA HUMORULUI,
SAT MĂNĂSTIREA HUMORULUI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

La brazi

web, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de
cazare la hotel, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, rezervare de
locuri de cazare pentru turiști, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de pensiuni, rezervări de spații de
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii oferite de restaurante pentru
turiști, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de rezervare a meselor, servicii
de rezervări la restaurant, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servire de alimente și băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, preparare
de mâncăruri, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.10
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Asigurare de spații de cazare pentru turiști,
servicii oferite de case de oaspeți, servicii
oferite de case de vacanță, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, 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 pensiuni, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor, închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță, organizare de cazare pentru turiști,
pensiuni, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în stațiuni turistice, servicii de hosteluri pentru
turiști, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de informații hoteliere printr-un site
1100
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05292
(111)179810
13/07/2021
SC PEST REPELLER SRL,
SOS. TURNU MAGURELE NR.
1, BL. 599, SC. A, AP. 34, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021527, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180006
23/07/2021
AIRCLAIM SA, STR. BAICULUI
NR 82, BUCURESTI, 020810,
ROMANIA
M 2021 05294

AIRCLAIM SA, STR. BAICULUI NR 82,
BUCURESTI, 020810, ROMANIA

(540)

(540)

Air CLAIM
(531)

RIDDEX PLUS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.04; 07.01.24;
26.04.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Dispozitive electrice pentru atragerea și
uciderea insectelor și rozătoarelor, dispozitive
de respingere al insectelor și rozătoarelor cu
ultrasunete.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 9 si 21 (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, 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, servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

Clasificare Viena: 27.05.01; 18.05.03;
29.01.11
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#43B700)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări pentru domeniul aviatic.
39. Transport la sol referitoare la industria
aviatică, furnizare de informații de navigare în
domeniul aviatic.
42. Servicii de consiliere privind știință
45. Servicii juridice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180036
13/07/2021
VANBET SRL, STR. PRINCIPALA
NR.15, SAT SALCIOARA,
JUDETUL VASLUI, BANCA,
VASLUI, ROMANIA
M 2021 05297

MARGELATU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse din carne de curcan.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05298
(111)180020
13/07/2021
SWITCH EAT BISTRO SRL, STR.
ION CÂMPINEANU NR.25, BL.9,
ET.13, AP.77, CAMERA 1, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

(111)179427
13/07/2021
AGROPAN IMPEX SRL, CALEA
CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP
C4, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05299

(740)

NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDETUL IASI, IASI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

REȚETĂ CURATĂ Panifcom

SWITCH EAT ON WHEELS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
18.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
restaurant, servicii oferite de bistro, servicii
oferite de un bar, snack-bar-uri, cafenea, servicii
de bufet, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 26.01.03
(591) Culori revendicate:maro (Hex
#451C1C), rosu (Hex #D12426), crem
(Hex #E3C5A6)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine, produse de panificaţie, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, făină şi
preparate din cereale, drojdie, maia, biscuiţi,
fursecuri, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, torturi, prăjituri, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), crutoane, aluat,
colţunaşi pe bază de făină, turtă dulce, aluat de
patiserie, pâine fără gluten, pâine nedospită.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerţ, servicii de comerţ în
legătură cu pâine, servicii de comerţ în legătură
cu produse de panificaţie, servicii de comerţ
în legătură cu produse de patiserie, servicii de
comerţ în legătură cu produse de cofetărie,
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servicii de comerţ în legătură cu făină, servicii
de comerţ în legătură cu preparate din cereale,
servicii de comerţ în legătură cu drojdie, servicii
de comerţ în legătură cu maia, servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ în
legătură cu biscuiţi, servicii de comerţ în legătură
cu fursecuri, servicii de comerţ în legătură cu
chifle de pâine, servicii de comerţ în legătură
cu pâine firimituri (pesmet), servicii de comerţ
în legătură cu chifle dulci, servicii de comerţ
în legătură cu torturi, servicii de comerţ în
legătură cu prăjituri, servicii de comerţ în legătură
cu batoane de cereale, servicii de comerţ în
legătură cu gustări pe bază de cereale, servicii
de comerţ în legătură cu biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), servicii de comerţ în legătură cu
crutoane, servicii de comerţ în legătură cu aluat,
servicii de comerţ în legătură cu colţunaşi pe
bază de făină, servicii de comerţ în legătură cu
turtă dulce, servicii de comerţ în legătură cu aluat
de patiserie, servicii de comerţ în legătură cu
pâine fără gluten, servicii de comerţ în legătură
cu pâine nedospită.

internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Servicii de compoziții muzicale, interpretare
de muzică și canto, servicii educative, de
divertisment și sportive.
───────

M 2021 05311

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05302

(111)180573

Bvcovia
(511)

bb better balance
(531)
(591)
(511)

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe
prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio și tv, transmisie
continuă (streaming) de material video pe

14/07/2021
FEDERICO TORRES MARIN,
AMORES 946-6 COL. DEL VALLE,
ALCADIA BENITO JUAREZ,
MEXICO CITY, 03100, MEXIC

(540)

13/07/2021
VCAST ENTERTAINMENT SRL,
STR. ARGENTINA, NR. 25,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(111)179526

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03
Culori revendicate:verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Turtite de Burger preparate din carne de vita,
pui, porc, curcan, carne maruntita de vita, pui,
porc, curcan, carne tocata de vita, pui, porc,
curcan, chiftele preparate din carne de vita, pui,
porc, curcan, carnati, carnati Franckfurts, șunca
din carne de vita, pui, porc, curcan, mezeluri
uscate (salam, Peperoni, Chorizo, Salchichon)
preparate din carne de vita, pui, porc, curcan,
brânzeturi, smantana [produse lactate], unt,
iaurt, sosuri pentru gustări, piept de pui, piept
de curcan, somon (nu viu), File si fripturi din
carne de vita, pui, porc, curcan, peste, bucatele
(bulete) pane din carne de vita, pui, porc, curcan,
peste, carnati (hot dogs).
30. Carnati (hot dogs) preparati din carne de
vita, pui, porc, curcan, pizza, taco, Burritos
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(mâncare mexicană), mâncăruri preparate din
carne de vita, pui, porc, curcan, Fajitas (fel de
mâncare mexicană) preparate din carne de vita,
pui, porc, curcan, înghețata, sosuri.
35. Publicitate,
servicii
de
intermediere
comercială,
servicii
de
comerț
cu
următoarele: produse alimentare si băuturi
nealcoolice
in
numele
terților
(servicii
de intermediere comerciala), managementul
afacerilor comerciale, administrație comerciala,
design
publicitar,
marketing,
servicii
promotionale pentru produse, prezentarea de
produse prin orice mijloace de comunicare
pentru vanzare cu amănuntul, servicii de comerț
electronic si anume, furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații
in scopuri publicitare si de vanzare, servicii
de vanzare cu ridicata si cu amănuntul
a tuturor tipurilor de produse alimentare si
băuturi nealcoolice, servicii de achiziție si de
vanzare cu ridicata si cu amănuntul, inclusiv
marketingul electronic al tuturor tipurilor de
produse alimentare si băuturi nealcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05317

(111)180011

14/07/2021
ASOCIATIA MARELE CONSILIU
REGULAR DE RITUALISTICA,
STR. INTR. STEFAN FURTUNA,
NR. 6, AP. 1, PARTER, CAM.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, organizare
de colecte, organizare de colecte în scopuri
caritabile, organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, sponsorizare și protecție
financiară, sponsorizare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară.
41. Organizare de raliuri de motociclete,
organizarea de curse cu motociclete, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, servicii
educative și de instruire, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale,
servicii oferite de ateliere recreative, academii
(educație), coaching pentru viață (instruire),
servicii oferite de ateliere de formare,
consultanță în materie de formare, coordonare
de cursuri de instruire, coordonare de expoziții
cu scop educativ, coordonare de expoziții în
scopuri recreative, coordonare de evenimente
educative, cursuri avansate de conducere auto
pentru conducătorii de automobile, cursuri de
pregătire pe teme filozofice, educație, formare
complementară, formare continuă, formare
pentru motocicliști, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, instruire pentru
motocicliști, organizare de raliuri automobilistice
cu scop de divertisment, organizare de
evenimente automobilistice, divertisment de tipul
curselor automobilistice.
───────

PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010708, ROMANIA

(540)

Widows Sons
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Colectare de fonduri de binefacere, servicii
de fonduri de binefacere, strângere de fonduri
de binefacere în vederea precauțiilor și a
prevenirii dezastrelor, servicii de colectare de
fonduri de binefacere pentru copiii defavorizați,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, colecte de fonduri de binefacere
în cadrul evenimentelor de divertisment,
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05320
(111)179493
14/07/2021
SMART THINKING CONCEPT
S.R.L., ŞOS. PIPERA TUNARI NR.
200A, CAMERA 1, CORP C, ET. 2,
AP. 9 , JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180023
14/07/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011465,
ROMANIA
M 2021 05323

(540)

CAZACU MUNCĂ GREA
(531)

Filtrex
(531)

Clasificare Viena: 07.01.24; 11.07.07;
26.01.01; 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Filtre de praf pentru aspiratoare, filtre și
pungi de praf pentru aspiratoare, aparate pentru
măturare, curățare și spălare, saci de aspirator
din hârtie, saci de carton pentru aspiratoare, saci
din plastic pentru aspiratoare.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 18.03.21
(591) Culori revendicate:maro (HEX
#784C41), portocaliu deschis (HEX
#FB7947), maro închis (HEX #432F28),
bej (HEX #BB9789), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate TV, servicii de promovare si
publicitate oferite pe si prin internet, extranet,
LANs, si alte retele de comunicatii electronice,
oferire de spatiu de televiziune, radio si
publicitate, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii.
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
TV prin cablul radiodifuzare TV prin satelit,
radiodifuzare fara fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare TV pe baza de abonament,
radiodifuzare TV de tip pay per view, servicii
de comunicatii si transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafica,
mesaje si date prin reletele de telecomunicatii,
retele de telecomunicatii fara fir, internet, retele
de servicii de informatii si retele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de continut
de date, grafica, sunet si video, transmisie
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si streaming de programe, continut audio
si vizual, si continut media de divertisment
prin retele de calculatoare globale si prin
retele de comunicatii fara fir, servicii media
mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusive text, date, imagini,
audio, fisiere video siaudioprin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si PCuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii video on demand
si service de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de televiziune, stiri,
continut editorial.
41. Creatie, productie si distributie de programe
de televiziune si filme, prin orice mijloace,
creatie, productie si distributie de inregistrari
sonore si vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
si filme, furnizare de video care nu poate fi
descarcat, programe de televiziune si filme,
servicii de entertainment, creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive video si pentru mobil, creatie,
productie si comunicare de divertisment, stiri si
servicii educationale printr-o retea globala de
comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
TV si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,

reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.
───────

(111)180052

(210)
(151)
(732)

M 2021 05343

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54 , SECTOR 1, BUCUREȘTI ,
011056, ROMANIA

15/07/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI
OHIO, 45202, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

Lenor
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.12
(591) Culori revendicate:albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, aditivi pentru spălarea
rufelor, preparate pentru spălarea rufelor,
detergenți pentru spălarea rufelor, produse
lichide pentru spălarea rufelor, preparate pentru
înmuierea rufelor, substanțe pentru spălarea
rufelor, agenți de clătire pentru rufe, uleiuri
esențiale folosite ca parfum la spălarea rufelor,
preparate pentru parfumare folosite la spălarea
rufelor, săpunuri și geluri, produse pentru clătire
și preparate pentru a face rufele moi, balsam
pentru țesături, tratament cu spray pentru
îngrijirea, înfrumusețarea și netezirea cutelor
îmbrăcămintei și țesăturilor.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05347
(111)180031
15/07/2021
D.S.F. IMPEX S.R.L., STR.
CICOAREI, NR. 18, SECTOR 3,
BUCUREȘTI , ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.11 IUNIE, NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI , ROMANIA

(540)

(111)180021
15/07/2021
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05361

(740)

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

(540)

CONSUL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, rame pentru ochelari din metal și
material sintetice, rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinație de metal și materiale
plastice, ochelari, ochelari de soare, ochelari
corectori, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, suporturi pentru ochelari, aparatori
pentru ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri pentru
ochelari de soare.
───────

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ RĂSFĂŢ?
Meriţi un cappuccino!
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 26.11.12;
26.01.01; 05.07.01; 26.05.01; 26.04.01;
26.04.02; 08.01.23
(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
maro, roşu, albastru, mov, portocaliu
(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, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
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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, aparate 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 esenţiale, uleiuri de cafea,
altele decât cele esenţiale, doze de cafea
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esenţiale, 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 discounturi 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
agenţii 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, informaţii şi sfaturi comerciale
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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.
───────

(111)180019
15/07/2021
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05363

(740)

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

(540)

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ RELAXARE?
Savurează un irish coffee!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
05.07.01
(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
maro, rosu, albastru, turcoaz, portocaliu
(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, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
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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, aparate 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 cele esenţiale, uleiuri de cafea altele
decât cele esenţiale, 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, 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 discounturi 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
agenţii 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, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
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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.

(111)179491
15/07/2021
PAMELA-GABRIELA VIGH, STR.
MARNEI, NR. 41, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05366

(740)

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

(540)

Pamela Vigh
Creatoare de Savori

───────
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 11.01.05
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, academii (educație), servicii
educative și de instruire, servicii de educație
referitoare la arta culinară, organizare de
cursuri, organizare de cursuri de instruire,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
de cursuri de formare, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
instruire profesională, pregătire și instruire,
furnizare de cursuri de instruire, demonstrații
în scop de instruire, servicii de instruire și
formare, acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, acreditare de servicii de educație,
servicii educative oferite de școli, servicii
de instruire oferite de școlile de bucatari,
consiliere în carieră (educație), furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
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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 materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05378

(111)179736

16/07/2021
CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA, STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 36, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, 720026, SUCEAVA,
ROMANIA

prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179514
16/07/2021
ULTRATECH INT SRL, STR.
TULCEA NR. 13, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400594, CLUJ,
ROMANIA

M 2021 05379

ULTRATECH Int
(531)

DRUMUL LUI ŞTEFAN
(591)

Culori revendicate:galben, bej, roşu,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.16
(591) Culori revendicate:albastru , alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz industrial.
37. Servicii de reparații de aparate electronice,
servicii de reparații pentru echipamente
comerciale electronice.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05380
(111)179735
16/07/2021
CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA, STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 36, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, 720026, SUCEAVA,
ROMANIA

(111)179507
16/07/2021
BENIAMIN KIRA, STR. PARIS, NR.
13, AP. 4, JUDETUL SATU MARE,
MUN. SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05381

(740)

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

(540)

BENY TRANS
(511)

AI VERDE IN BUCOVINA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.01
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcție din beton,
prefabricate din beton, construcții prefabricate
nemetalice, secțiuni prefabricate de construcții
nemetalice, elemente prefabricate de constructii,
din beton, unități modulare (nemetalice) pentru
construcția de clădiri prefabricate, beton,
beton armat, mortar, dale din beton, beton
industrial folosit la lucrările de construcții civile,
inele si tuburi rigide nemetalice (construcții),
placi din beton, placi pentru pavaj, dale,
nemetalice, rigole (nemetalice), cămine de
vizitare (nemetalice), instalații si conducte pentru
canalizare nemetalice, dispozitive de colectare
a apei pluviale și menajere si capace pentru
acestea (nemetalice), materiale de încadrare
(nemetalice) pentru cabluri subterane, panouri
de protecție împotriva focului (nemetalice) pentru
cabluri electrice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie
comercială,
managementul
afacerilor în sectorul transport şi livrări, servicii
de prelucrare de date în domeniul transporturilor,
consultanţă în afaceri, în domeniul transportului
şi al livrărilor, publicitate si publicitate online,
publicitate în sectorul transport și livrare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, distribuţie de reclame, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, servicii de
informaţii comerciale, organizare, coordonare
si planificare targuri si expozitii cu caracter
publicitar si comercial.
37. Construcții, reparatii, intretinere, renovare,
restaurare, demolare de clădiri, construcții
civile, construcții de infrastructură, marcaje
si
constructii
rutiere,
impermeabilizarea
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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, rerostuirea 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 si fasonarea
betonului, construire de fundații pentru clădiri,
construirea de structuri de beton armat cu
ajutorul cofrajelor glisante și ascendente,
etanșarea betonului, furnizare de informații
privind construirea, reconstruirea sau renovarea
clădirilor, închiriere de echipamente de șantier,
instalare de materiale si sisteme izolatoare,
montare, intreținere și reparații de pardoseli,
întreținerea și repararea jgheaburilor pentru
colectarea apei pluviale, montare de clădiri
și structuri prefabricate, pavare și pardosire,
stratificarea betonului, terasamente.
39. Transport și livrare de bunuri, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, transport terestru,
transportul pasagerilor si transport de marfuri,
organizarea transportului, informaţii în domeniul
transportului, servicii de transport de pasageri,
închirieri de vehicule pentru transport,
depozitare de marfă după transport, consultanţă
profesională privind transportul, ambalare de
articole pentru transport, servicii de mutare
industriale, servicii de agenţie de transport
pentru organizarea transportului de bunuri,
închiriere de mijloace de transport rutier,
colectare, transport şi livrare de produse,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
servicii de logistică în sectorul transporturilor,
remorcarea și transportul mașinilor.
41. Activități sportive și culturale, servicii
educative, de divertisment și sportive, organizare
de evenimente, competiții și turnee sportive cu
scop cultural, educațional și de divertisment,
organizare de seminarii, conferinte, petreceri,
spectacole, gale, festivaluri, cursuri cu scop
cultural, educațional și de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179757
16/07/2021
HYBRID SECURITY SRL,
BULEVARDUL ALEXANDRU
OBREGIA NR. 40, BL. R8, SC.
2, ET. 10, AP. 85, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 05383

HS HYBRID SECURITY
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.05
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
servicii de securitate fizică, servicii de securitate
pentru clădiri, consultanță în materie de
securitate, marcaj de securitate pentru bunuri,
controlul de securitate al bagajelor, marcaj
de securitate a documentelor, închiriere de
aparatură de securitate, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, consultanță în
materie de securitate fizică, consultanță în
materie de securitate radiologică, servicii de
control de pașapoarte (securitate), servicii
prestate de gardă de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
inspectarea uzinelor în scopuri de securitate,
consultanță în materie de securitate în muncă,
închiriere de aparate de supraveghere de
securitate, evaluare a riscurilor în materie
de securitate, servicii de siguranță, salvare,
securitate și control, servicii de inspecții de
securitate pentru terți, servicii de monitorizare
electronică în scopuri de securitate, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
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fizică a bunurilor materiale, servicii de control
de securitate al bagajelor la aeroport, marcarea
câinilor în vederea identificării acestora, în
scopuri de securitate, servicii de securitate
pe bază de microcipuri pentru animale de
companie, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
control de securitate pentru persoane și bagaje
în aeroporturi, servicii de control de securitate
al bagajelor în aeroporturi, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05384

fitness, coordonarea antrenamentelor de fitness,
pregătire în domeniul fitness-ului (instruire),
servicii ale cluburilor de fitness, consultanță în
materie de fitness, administrare de centre de
fitness, servicii oferite de centrele de fitness,
furnizarea de servicii educaționale referitoare la
fitness, servicii de pregătire pentru menținerea
condiției fizice (fitness), servicii de consiliere
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online.
───────

M 2021 05386

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(111)179519

16/07/2021
LAVINIA MIHAELA DANDOCI,
STR. IUGOSLAVIEI NR. 48,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(111)179453

(210)
(151)
(732)

16/07/2021
YOUSEF AZZAM, CALEA
MOȘILOR NR. 209, BL. 17,
SC.2, ET. 4, AP. 46, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)

(540)

ADS LEADERS
(531)
(511)

MIDI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02;
02.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness),
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
sportive, servicii de fitness, activități sportive și

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare în materie de evaluare
a afacerilor, administrare interimară de afaceri,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, agenții de publicitate,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, analiza evaluării privind
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managementul afacerilor, analiza în domeniul
marketingului, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analiza
sistemelor de management al afacerilor, analiza
statisticilor de afaceri, analiza tendințelor
de marketing, analize publicitare, asistență
comercială
în
managementul
afacerilor,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență, consiliere și consultanță
privind analiza comercială, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență în managementul
și exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în marketing, asistență pentru întreprinderi în
materie de administrare a afacerii, asistență
privind managementul afacerilor, campanii de
marketing, cercetare de informații de afaceri,
cercetare de piață pentru publicitate, cercetare
în domeniul afacerilor și cercetare de piață,
cercetare în domeniul publicității, cercetare
și analiză de piață, cercetare și studii în
domeniul afacerilor, cercetarea de piață și
studii de marketing, consiliere în domeniul
managementului afacerilor, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță în afaceri, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
consultanță în afaceri privind publicitatea,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță în
domeniul strategiilor de afaceri, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în management, consultanță
în marketing, consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
în publicitate și marketing, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță privind
managementul
marketingului,
consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv
prin internet, consultanță privind marketingul,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea de
campanii promoționaie în afaceri, consultanță
privind
prelucrarea
datelor,
consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea, consultanță profesională
cu
privire
la
administrarea
afacerilor,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în marketing,
consultanță referitoare la managementul

afacerilor, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, consultanță și informații
privind managementul afacerilor comerciale,
creare de texte publicitare și în scop promotional,
dezvoltare de campanii promotionale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
concepte pentru economia afacerilor, dezvoltare
de concepții de publicitate, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, difuzare de materiale
publicitare și promotionale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promotionale, efectuarea studiilor de marketing,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de firanciză,
furnizare de informații computerizate privind
managementul afacerilor, furnizare de informații
de afaceri, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin siteuri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații privind
publicitatea, furnizare de informații publicitare,
furnizare de informații privind afacerile, furnizare
de informații privind marketingul, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare
de servicii de consiliere privind marketingul,
furnizare de servicii publicitare, furnizare de
servicii publicitare computerizate, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, furnizare de spațiu publicitar întro rețea informatică globală, închiriere de
orice tip de materiale publicitare sau de
prezentare comercială, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de panouri
de afișare [panouri publicitare], închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spatii, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar pe
internet, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, îndrumări în organizarea și
conducerea afacerilor, informații de marketing,
informații pentru afaceri, furnizare de informații
sau solicitări de informații în domeniul
afacerilor și al marketingului, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere publicitară, întocmire de rapoarte
de marketing, investigații privind strategia de
marketing, management în procesele de afaceri,
managementul computerizat al afacerii [pentru
terți], managementul și administrarea afacerilor,
marketing promotional, marketing pe internet,
marketing direct, marketing digital, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și coordonare de
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evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și coordonare de prezentări si
demonstrații în scopuri publicitare, planificare
de strategii de marketing, prelucrare de date,
sistematizare și management, previzionare de
marketing, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de analiză în
managementul afacerilor, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de cercetare
cu privire la publicitate și marketing, servicii
de consiliere în domeniul managementului
privind frandzele, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță în domeniul
marketingului pe internet, servicii de consultanță
în domeniul marketingului afiliat, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, servicii de consultanță în domeniul
elaborării de concepte publicitare, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor,
servicii de corelare a rețelelor de publicitate
online pentru conectarea persoanelor din
publicitate la site-uri web, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de informații
statistice în afaceri, servicii de marketing, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon [nu
pentru vânzări], servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promotional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de planificare pentru studii de marketing,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate și marketing, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de telemarketing, servicii
publicitare și de promovare, studii de marketing.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrarea serviciilor educaționale,
asistență profesională individualizată (coaching),
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul afacerilor, ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative,
certificare de competențe profesionale, coaching
pentru afaceri (instruire), coaching personal

(formare), consiliere și coaching cu privire la
managementul afacerilor, coordonare de ateliere
educative în domeniul afacerilor, coordonare de
conferințe de afaceri, coordonare de cursuri cu
privire la administrarea afacerilor, coordonare
de cursuri de instruire, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
editare de cărți și recenzii, editare de
publicații, editare de texte scrise altele decât
cele publicitare, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte altele
decât cele publicitare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la seminare de management, elaborarea de
materiale didactice distribuite la prelegerile în
domeniul managementului, formare în afaceri,
formare în domeniul managementului, formare
în domeniul publicității, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul managementului general, furnizare de
cursuri de instruire online, furnizare de informații
despre formarea continuă pe internet, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații on-line, furnizarea de tutoriale online,
îndrumare, instruire computerizată, instruire
în abilități în afaceri, instruire în domeniul
administrării afacerilor, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
organizare de ateliere și seminare, organizare
de conferințe în domeniul afacerilor si publicității,
organizare de seminarii în domeniul afacerilor,
organizare și coordonare de conferințe cu
caracter comercial și de afaceri, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri de
instruire, organizarea de congrese în scopuri
de afaceri, organizarea și conducerea de
simpozioane, organizarea și conducerea de
workshop-uri, organizarea și conducerea de
colocvii, organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, pregătire
profesională în domeniul afacerilor, publicare
de manuale de instruire, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
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publicare multimedia, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare și editare de
materiale tipărite, publicarea de manuale de
lucru pentru administrarea afacerilor, publicarea
de materiale multimedia online, organizarea
și susținerea de seminare, servicii ale unei
academii de formare, servicii de consultanță
cu privire la pregătirea în domeniul afacerilor,
servicii de consultanță în domeniul educației
antreprenoriale, servicii de consultanță privind
educația și pregătirea profesională a managerilor
și a personalului, servicii de consultanță
pentru pregătire profesională în domeniul
managementului, servicii de instruire în domeniul
managementului afacerilor, servicii de instruire
în domeniul consultanței în management, servicii
de instruire în domeniul afacerilor, servicii de
instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, servicii de instruire și formare,
servicii de pregătire în domeniul afacerilor,
servicii de pregătire în domeniul managementul
proiectelor, servicii de pregătire sau educare
în domeniul coaching pentru management,
servicii de prelegeri referitoare la competențe
manageriale, servicii de prelegeri referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de prelegeri referitoare la competențe în
domeniul vânzărilor, servicii educaționale cu
privire la pregătirea în domeniul afacerilor,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la managementul afacerilor, servicii educative
informatizate în domeniul managementului
afacerilor, servicii educative online prin baze
de date informatice, internet sau extranet,
servicii educative pentru adulți în domeniul
managementului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179669
16/07/2021
BANCA TRANSILVANIA S.A.,
STR. GEORGE BARIȚIU NR. 8,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
M 2021 05390

S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BLOC
M106, SC. 4, ETAJ 4, AP. 117,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

întreb BT
(531)

Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.23; 29.01.14
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
servicii bancare online (home banking),
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit și de
credit, servicii de finanțare, analiză financiară,
consultanţă financiară, furnizarea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanţii pentru
cauţiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
servicii oferite de birou de credite, finanțarea
contractelor în rate, finanțarea contractelor
de achiziții în rate, leasing imobiliar, banking
pentru ipoteci, împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de garanții, servicii
de consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, consultanță pentru asigurări,
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asigurări financiare, management financiar,
colectarea chiriilor, investiții de capital, investiții
de fonduri, factoring, sponsorizare financiară,
strângere de fonduri caritabile, servicii de plată
a pensiilor, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, evaluări imobiliare,
evaluarea costurilor de reparaţie (evaluare
financiară), funcţii de administrator fiduciar/
custode, evaluare financiară.
41. Educație, educație financiara, instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea concertelor,
organizarea
și
susținerea
conferințelor,
organizarea
și
susținerea
congreselor,
organizarea
și
susținerea
seminariilor,
organizarea și susținerea simpozioanelor,
organizarea de competiții (educație sau
amuzament), organizarea competițiilor sportive,
informații referitoare la educație, servicii
educaționale, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, organizarea expozițiilor pentru scopuri
culturale sau educaționale, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii ale cluburilor de sănătate,
servicii de instruire, organizarea de campanii
educaționale, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii
despre divertisment, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii de
bibliotecă mobilă, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea
facilităţilor de recreere, informaţii despre
posibilităţile de recreere, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
transfer de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180521
17/07/2021
CLEVER MEDIA NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII, NR. 39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA
M 2021 05395

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ORA DE PROFIT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie,
fotografii,
publicaţii
educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
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publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi

sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
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 şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printrun serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
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şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmisii video,
transmisie video prin rețele digitale, transmisie
video la cerere, difuzare de material audio și
video pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
difuzare de programe video și audio prin internet,
servicii de difuzare video pe arii restrânse
(narrowcasting), servicii de difuzare video, audio
și TV, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere

de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, 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,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printrun serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
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audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de

programe 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 şi 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, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
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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 si 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 aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru

o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi siteurilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de siteuri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
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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 întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

(111)180056
19/07/2021
GALLEON GROUP ENTERPRISE
SRL, STR. LUCA CRAIOVEANU
NR. 9, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
500113, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05406

(740)

ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05404

(111)180507

19/07/2021
VALHAALLA INVEST SRL, STR.
EROU GHEORGHE RUSU, 2, JUD.
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

PEST DEFEND
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 03.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
───────

VALHALLA
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 03.07.17;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08
(591) Culori revendicate:galben, vişiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05414
(111)179722
19/07/2021
MEATFABRIQ S.R.L., STR.
LĂCĂTUȘ NR.4, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430162, MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA,
STR. ROZELOR NR.12, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

(111)180018

(210)
(151)
(732)

M 2021 05428

(740)

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

19/07/2021
ILEANA FILIPESCU, DRUMUL
TABEREI NR. 25, BL. Z48, SC.
A, ET. 3, AP. 23, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

momo
(531)
(511)

A DOR
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, carne și produse din
carne, ouă și produse din ouă, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate și
înlocuitori
30. Patiserie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, ciocolată,
budinci gata preparate, cozonaci, cornuri,
dulciuri înghețate, deserturi preparate (produse
de cofetărie), deserturi pe bază de ciocolată,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, înghețate și dulciuri, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, halva, nuga,
marțipan, jeleuri de fructe (cofetărie), pâine
32. Băuturi nealcoolice

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, 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, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05429

(111)180016

19/07/2021
ION CORNELIU STOICESCU,
STR. LILIACULUI NR. 19,
JUDEȚUL CONSTANȚA, SAT
SCHITU, COMUNA COSTINEŞTI,
CONSTANȚA, ROMANIA
CATELUŢA STOICESCU,
STR. LILIACULUI NR. 19,
JUDEȚUL CONSTANȚA, SAT
SCHITU, COMUNA COSTINEŞTI,
CONSTANȚA, ROMANIA
ELENA-CORNELIA PETCUCISTOICESCU, STR. LUMINII NR.
28, JUDEȚUL CONSTANȚA,
MEDGIDIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(111)180589

(210)
(151)
(732)

M 2021 05434

(740)

PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010708, ROMANIA

19/07/2021
GROSS MARKET CASH & CARRY
SRL, STR. POIENELOR NR. 5,
COD POȘTAL 500419, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

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

(540)

Plai cash & carry
(531)

10 STEAGURI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.11; 27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, 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
terasă berărie, servicii de catering care constau

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.13.04;
03.13.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, gri deschis,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Marketing de produse, marketing pe internet,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, 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 produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, 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 ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
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,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de comenzi online, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare, administrarea
magazinelor, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
nealimentare, , servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse nealimentare, publicitatea
promoţiilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180040
20/07/2021
SERENA EXIM S.R.L., STR.
OSTROV NR. 17, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 05445

srn First touch
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 7627
C), negru (Pantone Black 6 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, inclusiv șorțuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluși (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căști de baie, slipuri de baie /
pantaloni scurți de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), berete, bavete,
nu din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
nu din hârtie, șaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje (lenjerie),
carâmbi pentru cizme, cizme, cizme pentru
sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene, pantaloni
de călărie pentru purtare, camisole, caschete,
șepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitație din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, corsete, corsete (lenjerie de corp),
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
jartiere, burtiere, mănuși (îmbrăcăminte), pălării,
bentițe (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
jersee, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
chimonouri, chiloți de damă / chiloți pantalonași,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere) / jambiere, egări (pantaloni), paltoane
bărbătești / pardesie, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, ponchouri, pijamale,
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eșarfe, șaluri, cămăși, cămăși cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurți tip fustă, bonete, măști
de somn, papuci, furouri (lenjerie de corp),
bretele pentru susținerea șosetelor, șosete,
branțuri, articole sport din jerseu, pantofi de
sport, maieuri sport, portjartiere, ciorapi, ciorapi
care absorb transpirația, lenjerie de corp care
absoarbe transpirația / desuuri care absorb
transpirația, ciorapi care absorb transpirația,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), bodyuri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
colanți, turbane, chiloți, lenjerie de corp, costume
de baie întregi.
───────

(111)179918
20/07/2021
STUDIO CASA CONSULT S.R.L.,
STR. CIURCHI NR. 44, ET. 2, AP.
21, CAM. 1, JUDEȚUL IAȘI , IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05454

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

(111)179444

(210)
(151)
(732)

M 2021 05450

(740)

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

20/07/2021
ZAREA SA, B-DUL BUCURESTII
NOI NR.176, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

COPOU GARDEN RESIDENCE
(531)

(540)

ZAREA FRESCO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
25.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
alcoolice(cu
excepţia
berii),
33. Băuturi
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.01.16
(591) Culori revendicate:auriu (PANTONE 17
1221 TPG), verde (PANTONE19 5918
TPG)
(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
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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
hoteliere, 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, 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, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, 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, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, 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 şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
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scrierea de texte publicitare, servicii de informare
a consumatorilor, servicii de vânzare, servicii de
vânzare prin licitație.
36. Servicii
ale
birourilor
de
cazare
(apartamente),
servicii
actuariale,
managementul
apartamentelor,
închirierea
apartamentelor, garanții pentru cauțiune,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, compensare, financiară /
case de compensare, financiară, servicii de
birou de credit, servicii de agenție de
colectare a debitelor, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informații financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăților/rambursărilor pentru terți,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă / evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, finanțare
pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanță în asigurări, oferirea de informații în
domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer
electronic de monede virtuale, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăți cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiții în fonduri,
împrumuturi (finanțare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, fonduri mutuale, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăților
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăților
efectuate cu cardul de debit, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenție imobiliară,
activități de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, oferirea de reduceri
întreprinderilor participante ale terților prin
utilizarea unui card de membru, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație
(evaluare financiară), servicii de brokeri / agenți
de bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni,
servicii de garanții, emiterea de jetoane valorice,
funcții de administrator fiduciar / custode, servicii
imobiliare, închirierea de bunuri imobiliare și de
proprietăți, închirieri de locuințe, administrare
de clădiri cu apartamente, organizare de
închirieri de apartamente, agenție de închirieri
de locuințe (apartamente), agenții de închiriere

de proprietăți imobiliare (apartamente), servicii
de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii de asigurări
cu privire la bunuri imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietățile imobiliare, agenții imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul
proprietăților
imobiliare,
imobiliare (managementul proprietăților -),
servicii de împrumuturi imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, gestionare de proprietăți
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), organizare de
închirieri (doar proprietăți imobiliare), închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, servicii
de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăților imobiliare, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea
de apartamente, brokeraj cu garanții reale
imobiliare, servicii financiare, monetare și
bancare, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, intermediere pentru
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încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de împrumut, de credit și leasing financiar,
finanțarea creditelor imobiliare, acordare de
credite imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru bunurile
imobiliare, servicii de investiții, investiții
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
planificare de investiții imobiliare, consultanță
financiară privind investițiile imobiliare, servicii
de gestiune a investițiilor imobiliare, servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de evaluare, servicii
de evaluare financiară, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), evaluări
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
furnizare de informații în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare.
37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcției
de clădiri, etanșarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea de
magazine și gherete pentru târguri, închirierea
de
buldozere,
instalarea
și
repararea
alarmelor antifurt, servicii de tâmplărie,
curățarea coșurilor de fum, curățarea
clădirilor (interior), curățarea clădirilor (suprafața
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcții, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), 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),
dezinfectare, forarea de puțuri, închirierea
excavatoarelor, construcția de fabrici, instalarea
și repararea alarmelor de incendiu, instalarea
ușilor și ferestrelor, montarea cablurilor,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
zidărie, vopsire, interioară și exterioară,
aplicarea tapetului / tapetare, întreținerea și
construcția conductelor, tencuire, lucrări de
instalație de apă și canal, furnizarea informațiilor
legate de reparații, repararea încuietorilor de

siguranță, nituire, pavarea drumurilor, sablare,
curățarea străzilor, întreținerea piscinelor,
lăcuire, încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alții decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, construcția și repararea depozitelor,
curăţarea geamurilor, construcţii şi demolări de
clădiri, construcţie de clădiri de apartamente,
servicii de renovare a apartamentelor, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare.
───────

(111)179786

(210)
(151)
(732)

M 2021 05470

(740)

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

21/07/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, DELAWARE,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

KENT XC
(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.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05482

(111)179821

21/07/2021
GEORGE-ALIN ILE, STR.
ROZMARINULUI, NR. 26, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MONTESSE CHALET
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
06.01.02
(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, 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
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,
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, furnizare de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
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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 snackbaruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
agenții de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, 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, catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
hoteliere în stațiuni turistice., servicii de fastfooduri, servicii de snack-baruri, servicii de
catering, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții
de turism pentru efectuarea de rezervări la
hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de rezervare a meselor, rezervare
de cazare la hotel, servicii de rezervare la
hoteluri, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, furnizarea de
recenzii despre restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, 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, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, pensiuni, agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de cazare cu mic
dejun inclus.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180544
22/07/2021
COSTINA-CĂTĂLINA POPESCU,
STR. APUSULUI NR. 83, BL. M26,
SC. 2, ET. 4, AP. 52, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 05514

BALLETOLOGY
BALLET FITNESS by
CĂTĂLINA POPESCU
(531)

Clasificare Viena: 02.03.08; 02.03.23;
26.01.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, egări
(jambiere)/jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, ciorapi,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, body-uri
(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, pantaloni (am.), bandane (fulare),
îmbrăcăminte pentru plajă, chiloţi tip boxeri,
sutiene, şepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte pentru gimnastică,
combinezoane (îmbrăcăminte), rochii, capoate,
jartiere, pantofi pentru gimnastică, pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), articole de acoperit
capul pentru purtare, şosete-tălpici, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover/ rochii tip salopetă, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
orare, salopete/combinezoane, jachete cu glugă
(parka), pelerine, jupe, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, măşti de somn, furouri (lenjerie de corp).
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41. Educaţie, instruire, activităţi sportive
şi
culturale,
divertisment,
servicii
de
instructor personal (antrenament de fitness),
educaţie fizică, instruire practică (demonstraţii),
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiţii sportive,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, furnizarea de informaţii cu privire
la activităţile recreaţionale, organizarea şi
susţinerea de seminarii, producţia de spectacole,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
divertisment de televiziune, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180506
22/07/2021
DAN VALENTIN ANTON, STR.
CALEA BUCURESTI NR. 67,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, SAT RADU
VODA, COMUNA LUPSANU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 18.01.08; 18.01.18;
08.07.08; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii de catering, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de mâncare la pachet.
───────

M 2021 05517

(740)

NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

M 2021 05516

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(111)179442

(210)
(151)
(732)

22/07/2021
ROMANIAN PAPER
DISTRIBUTION SRL, BD.
BASARABIA NR. 256, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(540)

Zedo.
(531)
(591)

Meniuri cu surprize

(511)
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Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), roșu (Pantone Red 032C)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Etichete

autocolante,
albume
de
autocolante, autocolante (articole de papetărie),
albume pentru materiale autocolante, foi
absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, 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,
albume, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
semne de cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie
sau carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, calendare, hârtie carbon, carton, tuburi
din carton, carduri / cartele, cataloage, 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, benzi desenate, pungi conice din
hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie, paste
corectoare (rechizite de birou), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), protecţii de birou, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, dispozitive
pentru sigilarea plicurilor, pentru birou, plicuri
(papetărie), produse de radiere, pânze de
legătorie, dosare (rechizite de birou), steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari, mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, folii din hârtie sau
plastic cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele de
copiat documente, etichete din hârtie sau carton,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), clipsuri pentru bani, felicitări
muzicale, suporturi pentru ecusoane (rechizite
de birou), buletine informative, ziare, agende,
aparate de numerotare, numere (caractere),

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, broşuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, ecusoane cu nume
(articole de birou), panglici cu coduri de bare,
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
publicaţii periodice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), 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, folie de
împachetat cadouri, folie de polipropilenă pentru
împachetare, folie din plastic pentru ambalat,
folie de ambalat din viscoză transparentă, folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, folie
adezivă din plastic pentru împachetat, role din
folie de plastic pentru ambalat, folie de plastic
pentru împachetat și ambalat, role de folie din
plastic pentru ambalat alimente, rolă de folie
din plastic pentru ambalat produse farmaceutice,
rulouri de folie de plastic pentru ambalarea
dispozitivelor electronice, pungi de plastic
pentru depozitarea deşeurilor animale, materiale
plastice pentru modelaj, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), articole
pentru şcoală (papetărie), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete
de securitate (sigilii din hârtie), folie de argint,
prese de capsare (rechizite de birou), pastă de
amidon (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, papetărie, şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), folii din vâscoză pentru
împachetat, hârtie din fibre de celuloză,
hârtie de împachetat / hârtie de ambalat,
materiale de scris, hârtie de scris, notesuri
autoadezive detașabile, hârtie cu strat cretat,
hârtie fluorescentă, hârtie creponată, hârtie
caligrafică, hârtie pentru desen, hârtie de
transfer, hârtie de uz artistic, hârtie rezistentă
tip sulfat (kraft), hârtie folosită în industria
artei grafice, hârtie laminată, hârtie xerografică,
hârtie de blocnotes, hârtie pentru fotocopiere,
hârtie de fax, hârtie de ziar, hârtie autocopiativă
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fără carbon, coli de hârtie (papetărie), hârtie
adezivă pentru luat notițe, hârtie de scris cu
antet, coli de hârtie pentru notițe, hârtie pentru
imprimante cu laser, hârtie pentru imprimare cu
laser, hârtie pentru mașini de scris, suluri de
hârtie pentru imprimante, articole de papetărie,
confecționate din hârtie, hârtie de copiat (articole
de papetărie), benzi din hârtie pentru mașini
de calcul, role de hârtie pentru mașini de
calcul, role de hârtie pentru case de marcat,
role de hârtie pentru înregistrarea continuă
de date (materiale tipărite), hârtie sugativă,
hârtie adezivă, benzi din hârtie, bandă adezivă
pentru hârtie și carton, hârtie mată, hârtie
pelur, hârtie cretată, hârtie termosensibilă, hârtie
pergaminată, hârtie cerată, hârtie țesută, hârtie
fină, hârtie milimetrică, hârtie gumată, hârtie
reciclată, hârtie sintetică, hârtie impermeabilă,
hârtie pergament, hârtie semiprelucrată, hârtie
electrostatică, hârtie calandrată, hârtie ivoar,
hârtie manila, hârtie continuă, hârtie washi,
hârtie pentru raft, hârtie cu parafină (hârtie
cerată), hârtie pentru tipar (hârtie pentru
șapirograf), hârtie metalizată argintie, hârtie
de mascare, hârtie din fibră, hârtie de probe,
hârtie pentru căptușire, hârtie pentru mimeograf,
hârtie luminiscentă, hârtie de imprimat, rezerve
de hârtie, hârtie pentru reviste, hârtie pentru
vederi, hârtie pentru reproducere, hârtie de
carbon, hârtie pentru publicații, hârtie imitație
de piele, hârtie liniată (produse finisate),
hârtie care conține mică, hârtie pentru aparate
înregistratoare, hârtie parfumată pentru dulapuri,
hârtie rezistentă la grăsimi, hârtie pentru
imprimare digitală, hârtie și carton industriale,
hârtie de sublimare termică, hârtie de uz casnic,
hârtie supercalandrată pentru imprimare, hârtie
tăiată cu laser, hârtie fotografică (nesensibilizată
chimic), hârtie de mătase pentru realizarea
hârtiei de calc, hârtie pentru cărți de adrese,
hârtie de tipar (produse finite), hârtie pentru
scrisori (produse finite), hârtie folosită la
fabricarea tapetului, hârtie pentru pungi și saci,
hârtie creponată pentru uz casnic, hârtie pentru
copiatoare și imprimante, hârtie care permite
transferul de căldură, hârtie pentru cărți de vizită
(semifinisat), hârtie reciclată pentru copiatoare
și imprimante, hârtie cerată pentru imprimarea
de obligațiuni, hârtie sintetică pentru copiatoare
și imprimante, suporturi pentru afișe din hârtie
sau carton, hârtie cerată (alta decât cea utilizată
în construcții), hârtie de copiat, cu un strat
de plastic, hârtie impermeabilă (alta decât cea
utilizată în construcții), benzi de calculator din
hârtie, nescrise, utilizate pentru înregistrarea
programelor, hârtie offset, hârtie ondulată, hârtie
securizată, hârtie tip fagure, hârtie în vrac, hârtie

de uz industrial, hârtie de tipărire offset pentru
broșuri, hârtie absorbantă.
35. Servicii
de
publicitate,
servicii
de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu etichete autocolante, servicii de comerţ în
legătură cu albume de autocolante, servicii de
comerţ în legătură cu autocolante (articole de
papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
albume pentru materiale autocolante, servicii
de comerţ în legătură cu foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, servicii de comerţ în legătură cu
dozatoare de bandă adezivă (rechizite de birou),
servicii de comerţ în legătură cu benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, servicii de
comerţ în legătură cu benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ
în legătură cu adezivi (lipiciuri) pentru papetărie
sau de uz casnic, servicii de comerţ în legătură
cu albume, servicii de comerţ în legătură cu
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, servicii de comerţ în legătură cu
bannere din hârtie, servicii de comerţ în legătură
cu table de scris, servicii de comerţ în legătură cu
sugative, servicii de comerţ în legătură cu schiţe,
servicii de comerţ în legătură cu planuri, servicii
de comerţ în legătură cu materiale de legătorie,
servicii de comerţ în legătură cu aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), servicii de
comerţ în legătură cu suporturi pentru cărţi,
servicii de comerţ în legătură cu semne de cărţi,
servicii de comerţ în legătură cu ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu învelitori pentru sticle din carton
sau hârtie, servicii de comerţ în legătură cu
cutii din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu fanioane din hârtie, servicii de
comerţ în legătură cu calendare, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie carbon, servicii
de comerţ în legătură cu carton, servicii de
comerţ în legătură cu tuburi din carton, servicii
de comerţ în legătură cu carduri, servicii de
comerţ în legătură cu cartele, servicii de comerţ
în legătură cu cataloage, servicii de comerţ
în legătură cu benzi pentru trabucuri, servicii
de comerţ în legătură cu planşete cu clamă
(pentru hârtii), servicii de comerţ în legătură cu
clipsuri de birou, servicii de comerţ în legătură cu
capse de birou, servicii de comerţ în legătură cu
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
pânză pentru legatul cărţilor, servicii de comerţ
în legătură cu pânză de legătorie, servicii de
comerţ în legătură cu benzi desenate, servicii de
comerţ în legătură cu pungi conice din hârtie,
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servicii de comerţ în legătură cu hârtie de calc
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
cordoane pentru legătorie, servicii de comerţ în
legătură cu cordoane de legătorie, servicii de
comerţ în legătură cu paste corectoare (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
benzi corectoare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu coperţi (papetărie), servicii
de comerţ în legătură cu învelitori (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu protecţii de
birou, servicii de comerţ în legătură cu dosare
pentru documente (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu laminatoare de documente pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru documente (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu protecţii din hârtie pentru sertare,
parfumate sau nu, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu plicuri
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
produse de radiere, servicii de comerţ în legătură
cu pânze de legătorie, servicii de comerţ în
legătură cu dosare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu steguleţe din hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu fluturaşi publicitari,
servicii de comerţ în legătură cu mape pentru
hârtii, servicii de comerţ în legătură cu dosare
din plastic pentru hârtii, servicii de comerţ în
legătură cu formulare, tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu lipici pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
paste pentru papetărie sau de uz casnic, servicii
de comerţ în legătură cu gluten (lipici) pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ în
legătură cu bandă de hârtie gumată (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu ţesături gumate
pentru papetărie, servicii de comerţ în legătură
cu gume (adezivi) pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive de etichetare manuale, servicii de
comerţ în legătură cu folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, servicii de comerţ în legătură cu
panglici de cerneală, servicii de comerţ în
legătură cu folii de aplicare a cernelii pentru
duplicatoare, servicii de comerţ în legătură cu
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, servicii de comerţ în
legătură cu etichete din hârtie sau carton, servicii
de comerţ în legătură cu bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile, servicii de comerţ
în legătură cu bibliorafturi cu inele, servicii
de comerţ în legătură cu reviste (publicaţii
periodice), servicii de comerţ în legătură cu copii
multiplicate (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu manuale (ghiduri), servicii de comerţ
în legătură cu ghiduri (manuale), servicii de

comerţ în legătură cu clipsuri pentru bani, servicii
de comerţ în legătură cu felicitări muzicale,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), servicii de comerţ
în legătură cu buletine informative, servicii de
comerţ în legătură cu ziare, servicii de comerţ
în legătură cu agende, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de numerotare, servicii
de comerţ în legătură cu numere (caractere),
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
ambalat fabricate din amidon, servicii de comerţ
în legătură cu ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, servicii de
comerţ în legătură cu materiale de căptuşire
din hârtie sau carton, servicii de comerţ în
legătură cu umplutură din hârtie sau carton,
servicii de comerţ în legătură cu carnete de
notiţe (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru pagini, servicii de comerţ în
legătură cu broşuri, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, servicii de
comerţ în legătură cu foi de hârtie (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu cleme pentru
hârtie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
luminiscentă, servicii de comerţ în legătură cu
benzi şi carduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, servicii de comerţ
în legătură cu panglici din hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, servicii de comerţ în legătură cu ecusoane
cu nume (articole de birou), servicii de comerţ în
legătură cu panglici cu coduri de bare, servicii de
comerţ în legătură cu etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, servicii de comerţ în
legătură cu publicaţii periodice, servicii de comerţ
în legătură cu suporturi de fotografii, servicii de
comerţ în legătură cu fotografii (tipărite), servicii
de comerţ în legătură cu placarde din hârtie sau
carton, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru farfurie din hârtie, servicii de comerţ în
legătură cu folie din plastic pentru împachetat,
servicii de comerţ în legătură cu ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
servicii de comerţ în legătură cu rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, servicii
de comerţ în legătură cu folie de împachetat
cadouri, servicii de comerţ în legătură cu folie
de polipropilenă pentru împachetare, servicii de
comerţ în legătură cu folie din plastic pentru
ambalat, servicii de comerţ în legătură cu folie
de ambalat din viscoză transparentă, servicii de
comerţ în legătură cu folie de plastic pentru
împachetarea alimentelor, servicii de comerţ
în legătură cu folie adezivă din plastic pentru
ambalat, servicii de comerţ în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru împachetat, servicii
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de comerţ în legătură cu role din folie de
plastic pentru ambalat, servicii de comerţ în
legătură cu folie de plastic pentru împachetat
și ambalat, servicii de comerţ în legătură cu
role de folie din plastic pentru ambalat alimente,
servicii de comerţ în legătură cu rolă de folie
din plastic pentru ambalat produse farmaceutice,
servicii de comerţ în legătură cu rulouri de
folie de plastic pentru ambalarea dispozitivelor
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
pungi de plastic pentru depozitarea deşeurilor
animale, servicii de comerţ în legătură cu
materiale plastice pentru modelaj, servicii de
comerţ în legătură cu materiale tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu publicaţii tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu forme de tipar, servicii
de comerţ în legătură cu caractere tipografice,
servicii de comerţ în legătură cu seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), servicii
de comerţ în legătură cu tipărituri (gravuri),
servicii de comerţ în legătură cu articole pentru
şcoală (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
foi din celuloză reciclată pentru împachetat,
servicii de comerţ în legătură cu etichete de
securitate (sigilii din hârtie), servicii de comerţ
în legătură cu folie de argint, servicii de comerţ
în legătură cu prese de capsare (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, servicii de comerţ în legătură
cu papetărie, servicii de comerţ în legătură
cu şabloane (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu matriţe, servicii de comerţ în legătură
cu abţibilduri (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), servicii de comerţ în legătură cu
folii din vâscoză pentru împachetat, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie din fibre de celuloză,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie de
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie de ambalat, servicii de comerţ în legătură
cu materiale de scris, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie de scris, servicii de comerţ
în legătură cu notesuri autoadezive detașabile,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie cu strat
cretat, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
fluorescentă, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie creponată, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie caligrafică, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie pentru desen, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie de transfer, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie de uz artistic,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie rezistentă
tip sulfat (kraft), servicii de comerţ în legătură cu
hârtie folosită în industria artei grafice, servicii de

comerţ în legătură cu hârtie laminată, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie xerografică, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie de blocnotes,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie pentru
fotocopiere, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie de fax, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie de ziar, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie autocopiativă fără carbon, servicii de
comerţ în legătură cu coli de hârtie (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu hârtie adezivă
pentru luat notițe, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie de scris cu antet, servicii de comerţ în
legătură cu coli de hârtie pentru notițe, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie pentru imprimante
cu laser, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru imprimare cu laser, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie pentru mașini de scris, servicii
de comerţ în legătură cu suluri de hârtie pentru
imprimante, servicii de comerţ în legătură cu
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie de copiat
(articole de papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu benzi din hârtie pentru mașini de
calcul, servicii de comerţ în legătură cu role
de hârtie pentru mașini de calcul, servicii de
comerţ în legătură cu role de hârtie pentru case
de marcat, servicii de comerţ în legătură cu
role de hârtie pentru înregistrarea continuă de
date (materiale tipărite), servicii de comerţ în
legătură cu hârtie sugativă, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie adezivă, servicii de comerţ în
legătură cu benzi din hârtie, servicii de comerţ
în legătură cu bandă adezivă pentru hârtie și
carton, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
mată, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pelur, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
cretată, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie pergaminată, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie cerată, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie țesută, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie fină, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie milimetrică, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie gumată, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie reciclată, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie sintetică, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie impermeabilă, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie pergament, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie semiprelucrată,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie
electrostatică, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie calandrată, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie ivoar, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie manila, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie continuă, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie washi, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie pentru raft, servicii de comerţ în legătură
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cu hârtie cu parafină (hârtie cerată), servicii
de comerţ în legătură cu hârtie pentru tipar
(hârtie pentru șapirograf), servicii de comerţ în
legătură cu hârtie metalizată argintie, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie de mascare,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie din
fibră, servicii de comerţ în legătură cu hârtie de
probe, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru căptușire, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie pentru mimeograf, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie luminescentă, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie de imprimat, servicii
de comerţ în legătură cu rezerve de hârtie,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie pentru
reviste, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru vederi, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie pentru reproducere, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de carbon, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie pentru publicații,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie imitație
de piele, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
liniată (produse finisate), servicii de comerţ în
legătură cu hârtie care conține mică, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie pentru aparate
înregistratoare, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie parfumată pentru dulapuri, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie rezistentă la
grăsimi, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru imprimare digitală, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie și carton industriale, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie de sublimare
termică, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
de uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie supercalandrată pentru imprimare, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie tăiată cu laser,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie fotografică
(nesensibilizată chimic), servicii de comerţ în
legătură cu hârtie de mătase pentru realizarea
hârtiei de calc, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie pentru cărți de adrese, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de tipar (produse finite),
servicii de comerţ în legătură cu hârtie pentru
scrisori (produse finite), servicii de comerţ în
legătură cu hârtie folosită la fabricarea tapetului,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie pentru
pungi și saci, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie creponată pentru uz casnic, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie pentru copiatoare
și imprimante, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie care permite transferul de căldură,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie pentru
cărți de vizită (semifinisat), servicii de comerţ
în legătură cu hârtie reciclată pentru copiatoare
și imprimante, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie cerată pentru imprimarea de obligațiuni,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie sintetică
pentru copiatoare și imprimante, servicii de

comerţ în legătură cu suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie cerată (alta decât cea utilizată în
construcții), servicii de comerţ în legătură cu
hârtie de copiat, cu un strat de plastic, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie impermeabilă
(alta decât cea utilizată în construcții), servicii
de comerţ în legătură cu benzi de calculator
din hârtie, nescrise, utilizate pentru înregistrarea
programelor, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie offset, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie ondulată, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie securizată, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie tip fagure, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie în vrac, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie de uz industrial, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de tipărire offset pentru
broșuri, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
absorbantă.
───────
(111)180550

(210)
(151)
(732)

M 2021 05522

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

23/07/2021
ORGANZA SRL, STRADA 2 NR.
234, JUDEȚUL TIMIȘ, REMETEA
MARE, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FOF PLUS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Vaporizatoare orale pentru fumători,
vaporizatoare pentru țigarete fără fum, pipe
electronice, țigarete electronice, trabucuri
electronice,
cartomizoare
pentru
țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartușe pentru țigări electronice, seturi pentru
fumători de țigări electronice, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, suporturi pentru țigarete
electronice, lichid pentru țigarete electronice (elichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din propilen glicol, țigarete fără tutun, altele
decât cele pentru uz medical, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, cu excepția celor pentru uz
medical.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05532

(111)180047

23/07/2021
GO PLAY INVESTMENT SRL,
ALEEA BARAJULUI BISTRIŢEI
NR. 11, BL. M23, SC. 3, PARTER,
AP. 42, CAMERA 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180604
23/07/2021
AFI QUATTRO TOTAL SRL,
STR.CEREMUSULUI NR.18A,
ETAJ 1, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 05534

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041256, ROMANIA

(540)

BALŞOI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii).
───────

Playerfy

(210)
(151)
(732)

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1033542/23.11.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "Playerfy".

(531)

Clasificare Viena: 02.01.08; 26.11.06;
21.03.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de jocuri online furnizate de aplicaţie
software nedescărcabile, organizare meciuri de
fotbal între jucători amatori prin intermediul unei
platforme online.

(540)

(111)179806
26/07/2021
SEBASTIAN FEJES-SAVA, STR.
BUNA ZIUA, NR 12, BLOC D1,
ETAJ 2, AP 5, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA
M 2021 05570

───────

SED INTERIOR DESIGN
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de design interior și exterior.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05573

(111)179426

26/07/2021
DAB EAT INVEST S.R.L., STR.
VASILE LUPU NR. 97A, NR.
CADASTRAL 7613, CF 142906
UAT, JUDETUL IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IASI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

OPA!-OPA!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.01.01; 14.07.06
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
287 UP)
(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,
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
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
restaurante, 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 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, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
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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 de comerţ, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ în legătură cu
produse alimentare, servicii de comerţ în
legătură cu preparate alimentare, servicii de
comerţ în legătură cu sandvişuri, servicii de
comerţ în legătură cu hamburgeri, servicii
de comerţ în legătură cu mâncare gătită,
servicii de comerţ în legătură cu sosuri,
servicii de comerţ în legătură cu băuturi,
servicii de comerț în legătură cu produse de
brutărie, servicii de comerţ în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de comerţ în
legătură cu dulciuri, 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, 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), 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.
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, 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, decorare de alimente, decorarea
de torturi, furnizare de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de bucătari personali, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.
───────
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(591)

Culori revendicate:albastru (Pantone
534 C), verde (Pantone 3252 C)
(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
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
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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,
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

1144

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

stomatologic, camere video stomatologice intraorale, 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.
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, servicii de 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
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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
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
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
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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,
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

1147

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

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 intraorale, 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.
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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05607
(111)180517
28/07/2021
COTRUTA PETRU, STR.
CASTANILOR , BL C1, SC A,
AP 64, ET 3, JUDETUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(111)179508
28/07/2021
TUDOR CONFECȚII METALICE
S.R.L., STR. FULGERUL, NR. 26,
JUDETUL ILFOV, LOC. VÂRTEJU,
ORAS MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05616

(740)

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

(540)

Mr. Kleberr
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
07.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Adezivi pentru scopuri industriale.
35. Publicitate,
administrarea
afacerilor
comerciale, lucrari de birou, servicii de comert cu
adezivi folositi in scopuri industriale.
───────

TUDOR Confectii metalice
THE Power of Welders
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.09.22
(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru,
alb, galben, maro, portocaliu, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Structuri
metalice,
cadre
metalice,
construcții metalice, uși metalice, balustrade
metalice, construcții metalice prefabricate,
cadre spațiale metalice, module metalice
transportabile, structuri metalice transportabile,
construcții mobile metalice, construcții metalice
transportabile, cadre metalice (construcții),
magazii (construcții) metalice, rafturi metalice
pentru consignație (structuri metalice), structuri
modulare metalice, cadre (structuri) metalice,
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panouri metalice pentru garduri, garduri și
panouri metalice, adăposturi metalice pentru
depozitare, hale metalice pentru depozitare,
rame metalice pentru construcții, cadre metalice
pentru sere, coloane arhitecturale metalice
prefabricate, scări și schele metalice, balustrade
metalice pentru garduri, elemente de construcții
prefabricate metalice, rampe metalice de
încărcare (structuri), cutii metalice de valori și
seifuri, sisteme de rafturi (structuri) metalice
pentru depozitare, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, seifuri metalice, casete
metalice cu încuietoare, dulăpioare metalice
antifoc (altele decât mobilierul), cutii metalice,
acoperișuri metalice, profiluri metalice, panouri
metalice, construcții transportabile metalice,
containere metalice pentru depozitare sau
transport, seifuri.
40. Tratament de materiale, prelucrare de
metale, prelucrarea suprafețelor metalice prin
lustruire abrazivă, prelucrarea suprafețelor
metalice folosind tehnici de polizare de precizie,
prelucrarea suprafețelor metalice prin polizare
de precizie și lustruire abrazivă, sudare,
îmbinarea componentelor folosind tehnici de
sudare cu ultrasunete, servicii de sudură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05620

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 11.03.01;
11.03.02
(591) Culori revendicate:grena (R114 G14
B40)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu: băuturi alcoolice, bere,
băuturi non-alcoolice, condimente, măsline, ulei
de măsline, oțet balsamic, sosuri tip ketchup,
soia, chili, maioneză, produse de patiserie,
produse de cofetărie, fructe uscate, alune,
arahide, fistic, caju, migdale, semințe.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

NATURIA
(511)

(111)179710

28/07/2021
SARDAN LUCIAN, STR.
LIBERTĂȚII NR. 25, JUD. MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540031, MUREȘ,
ROMANIA

KABINETT WINE & SPIRITS

(111)179521
28/07/2021
IONICA SIMONA VEZETEU, STR.
SF APOSTOLI PETRU SI PAVEL
NR 19, JUDEŢ IAŞI, PAUN, 707037,
IAȘI, ROMANIA
M 2021 05634

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, publicitate online,
servicii de comenzi online, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate și marketing, agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate prin
corespondență, organizarea de publicitate,
publicitate pentru ascensoare, publicitate pe
taxi, publicitate în reviste, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
promoționale de publicitate, publicitate directă
prin poștă, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate cu răspuns direct, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de promovare și publicitate,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
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publicitate în presă, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de publicitate și marketing,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
în vederea recrutării personalului, publicitate
pentru recrutare de personal, cercetare de
piață pentru publicitate, servicii de reclamă
și publicitate, dezvoltare de conceptii de
publicitate, negociere de contracte de publicitate,
servicii de publicitate pentru bijuterii, colectarea
de informații privind publicitatea, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, întocmirea
de texte de publicitate comercială, publicitate
în sectorul transport și livrare, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, publicitate prin
toate mijloacele publice de comunicare, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate de tip pay-per-click
(ppc), servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de publicitate și de promovare
de vânzări, servicii de publicitate prin afișarea
de reclame pe baloane, servicii de publicitate
privind produse farmaceutice pentru tratarea
diabetului, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii
de publicitate directă prin poștă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea
de noi clienți și menținerea bazei de clienți
existente, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de

respectivii comercianți, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de telemarketing, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, vânzare prin licitație publică, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de achiziții, servicii
de abonamente la publicații online, pentru terți,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizare de
informații comerciale consumatorilor.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05643
(111)180605
29/07/2021
TREND CONSULT SRL, STR.
MENUETULUI NR.8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
LOBUL CREATIV SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.273,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCURESTI,
041256, ROMANIA

(111)180553
29/07/2021
GDPR VIRTUAL HUB S.R.L.,
INTRAREA DIFUZORULUI NR. 2,
CAMERA 1, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05658

(740)

NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

(540)

Reach NoBreach by
GDPR Virtual Hub

the zing

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1034785 din
data 06.12.2021 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ” GDPR”.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive şi culturale,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), team-building-uri, servicii oferite
de ateliere de formare, organizare de cursuri
de dezvoltare personala, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizarea de informații
în materie de educație, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizarea şi conducerea de
workshop-uri, învățare prin joaca (servicii de
educație), învățare experentiala (servicii de
educație).
───────

(531)

Clasificare Viena: 24.01.03; 14.05.21;
27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
151 C), negru (Pantone BLACK 6C),
magenta (Pantone 248 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice,
materiale
înregistrate,
baze
de
date
computerizate, conținut media, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de pe
internet, benzi înregistrate, date înregistrate
pe suport magnetic, discuri compacte
preînregistrate, discuri de înregistrare optice,
discuri preprogramate, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, film holografic,
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fișiere de date înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile, suporturi de date care conțin
tipuri de caractere memorate, suporturi de
date magnetice pre-înregistrate, suporturi
de înregistrare (optice), aplicaţii software,
(film
de)
desene
animate,
aparatură
didactică audiovizuală, programe de calculator,
înregistrate,
programe
de
operare
pe
calculator, înregistrate, 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,
calculatoare, semne digitale, asistenţi personali
digitali (APD), unităţi de disc pentru calculatoare,
fişiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, agende
electronice, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, afişaje numerice
electronice, dicţionare electronice portabile,
dispozitive de intercomunicare, interfeţe pentru
calculatoare, suporturi magnetice de date,
monitoare (programe de calculator), playere
media portabile, computer game software,
downloadable, materiale didactice, software de
calculator utilizat pentru a furniza informații
utilizatorilor în domeniile confidențialității online
și colectării, stocării, transferului, procesării
și utilizării datelor online, aplicații software
pentru furnizarea de informații cu privire la
educație și informații, date, știri și articole,
privind cercetarea juridică și aspecte juridice,
nedescărcabile, software de prelucrare a datelor,
sisteme de procesare de date, software
de securitate, software pentru asigurarea
securității poștei electronice, software pentru
securitatea rețelelor și dispozitivelor, software
de securitate descărcabil pentru calculatoare,
software de calculator pentru detectarea
pericolelor pentru rețelele de calculatoare,
software pentru detectarea de amenințări,
software de protejare a confidențialității,
programe de calculator (software descărcabil)
pentru prelucrarea și gestionarea datelor
cu caracter personal, software (programe
înregistrate) pentru prelucrarea și gestionarea
datelor cu caracter personal, software de
calculator pentru responsabilii cu protecția
datelor cu caracter personal, software pentru
protecția datelor cu caracter personal și a vieții
private.
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,
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,
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 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,
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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, servicii de
comerţ, sondaje de opinie, 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, 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
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, 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,
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, 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, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, servicii de informare a
consumatorilor, studii de risc comercial și studii
de piață în domeniul gestionării și prelucrării

datelor cu caracter personal, servicii de
consiliere privind prelucrarea datelor, securitatea
datelor și protecția datelor, furnizarea de
directoare de afaceri ale profesioniștilor pentru
a ajuta la respectarea reglementărilor privind
protecția datelor.
38. Servicii de telecomunicații, 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, furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, servicii de agenţie de presă, furnizarea
de forumuri online, 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, difuzarea prin intermediul
televizorului, servicii de telex, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
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), furnizarea accesului
la instrumente și aplicații și browsere bazate
pe web care permit utilizatorilor să acceseze
informații, date, știri și articole, în materie juridică,
furnizarea accesului la platforme, browsere
și instrumente bazate pe web, permițând
utilizatorilor să acceseze informații, date și
rapoarte referitoare la legislație, probleme
de reglementare, reglementări legale, practici
de conformitate, protecția datelor, securitatea
datelor și prelucrarea datelor, furnizarea
accesului la o rețea electronică pentru găsirea
informațiilor, inclusiv informații referitoare
la legislație, probleme de reglementare,
reglementări legale, practici de conformitate,
protecție a datelor, securitate și prelucrare a
datelor.
41. Academii (educaţie), antrenare (instruire),
organizarea
şi
susţinerea
colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
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organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
prin corespondenţă, transfer de knowhow (instruire), 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, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii de
bibliotecă mobilă, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, furnizarea de facilităţi pentru
muzee (prezentări, expoziţii), servicii de reporteri
de ştiri, 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, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, 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 clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale, scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, traducere, meditaţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, instruire în domeniul furnizării
de servicii juridice, pregătire referitoare la
procesarea datelor.
42. 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, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe siteurile 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, 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, 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 științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, recuperarea
datelor de pe calculator, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SAAS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, actualizarea
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software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea siteurilor web, servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, consultanță cu privire la securitatea
datelor, managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (EDP),
consultanță în materie de securitate informatică,
servicii de teste de conformitate, controlul
calității, certificare (controlul calității), analiza
amenințărilor securității informatice pentru
protecția datelor, servicii de securitate a datelor
(paravane de protecție (firewall)), programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, furnizarea de programe de
gestionare a riscului securității informatice,
proiectare și dezvoltare de sisteme de securitate
a datelor electronice, servicii de securitatea
calculatoarelor pentru protecția contra accesului
ilegal în rețele, supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, servicii
de autentificare pentru securitatea informatică,
servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică, programare de securitate
pe internet, actualizare de software de
calculator cu privire la siguranța calculatorului
și prevenirea riscurilor informatice, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare și
tranzacțiile computerizate, monitorizare de
sisteme informatice pentru detectarea accesului
neautorizat sau încălcării securității datelor,
software ca serviciu (SAAS) care include
software pentru conformitatea legală și de
reglementare și audit în domeniul legilor
și reglementărilor privind confidențialitatea
datelor de pe internet, software ca serviciu
(SAAS) care conține software utilizat pentru
a respecta legislația privind protecția datelor,
servicii tehnologice în domeniul protecției
datelor și securității sistemelor informaționale,
analiza riscurilor și analiza impactului în
domeniul protecției datelor cu caracter personal,
protecției confidențialității, securității sistemelor
de informații, proiectare, dezvoltare și întreținere
de programe și software de calculator referitoare
la protecția datelor, securitatea datelor și
prelucrarea datelor, analiza amenințărilor la
adresa securității computerului pentru protecția
datelor, servicii software ca serviciu (SAAS),
și anume, găzduire de software pentru
utilizare de către alții, pentru a fi utilizate
în conformitate cu regulamentul general al
ue privind protecția datelor, furnizarea utilizării
temporare a instrumentelor software online care
nu pot fi descărcate referitoare la regulamentul
general de protecție a datelor (GDPR), controlul

și auditul proceselor de prelucrare a datelor cu
caracter personal.
45. Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, managementul drepturilor de
autor, servicii juridice, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, consultanţă în proprietate intelectuală,
închirierea numelor de domenii pe internet,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică a
licenţelor, servicii juridice in în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă,
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică,
licenţierea proprietăţii intelectuale, licenţierea
software-ului de calculator (servicii juridice),
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software, servicii privind litigiile, mediere, servicii
de reţele de socializare online, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), servicii
prestate de avocați consultanți, servicii juridice
referitoare la exploatarea drepturilor de
transmisie, servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi de autor asupra materialelor tipărite,
servicii juridice pro bono, servicii juridice privind
procesele judecătorești, servicii juridice privind
procedurile referitoare la drepturi de proprietate
industrială, servicii juridice privind negocierea
și întocmirea contractelor privind drepturile de
proprietate intelectuală, servicii juridice privind
gestionarea și exploatarea drepturilor de autor
și drepturilor de autor derivate, servicii juridice
privind exploatarea drepturilor de proprietate
intelectuală, servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de difuzare, servicii juridice privind
acordare de drepturi de autor, servicii juridice
pentru înființarea și înregistrarea firmelor, servicii
juridice legate de drepturile de proprietate
intelectuală, servicii juridice legate de afaceri,
servicii juridice legate de achiziția de drepturi
de proprietate intelectuală, servicii juridice cu
privire la administrarea, controlul și acordarea de
drepturi de licență, servicii juridice (paralegale),
servicii furnizate de avocați pledanți, servicii
de înregistrare legală, servicii de înregistrare
de societăți, servicii de transfer de proprietăți
(servicii juridice), servicii de supraveghere
juridică, servicii de soluționare alternativă a
litigiilor (servicii juridice), servicii de soluționare
a litigiilor, servicii de mediere juridică, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
informare în materie de standarde comerciale,
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servicii de informare pe probleme legale,
servicii de informare cu privire la drepturile
consumatorului, servicii de expertiză judiciară,
servicii de contencios, servicii de consultanță
profesională în materie de drepturi de autor,
servicii de consultanță profesională cu privire
la încălcarea drepturilor de autor, servicii de
consultanță profesională cu privire la acordarea
licențelor de drepturi de autor, servicii de
consultanță privind protecţia datelor cu caracter
personal, servicii de consultanță privind aspecte
legale în materie de franchising, servicii de
consultanță juridică în domeniul fiscal, servicii
de consultanță juridică, servicii de consultanță
cu privire la proprietatea industrială, servicii de
consiliere în materie de reglementări, servicii
de consiliere pentru alegerea numelui de
domeniu, servicii de consiliere juridică, servicii
de consiliere cu privire la protecția proprietății
intelectuale, servicii de consiliere cu privire la
drepturile de proprietate intelectuală, servicii de
consiliere cu privire la drepturile consumatorilor
(consiliere juridică), servicii de consiliere cu
privire la drepturi de autor, servicii de cercetare
de informații juridice, servicii de autorizare,
servicii de asistență pentru litigii, servicii de
asistență legală, servicii de arbitraj, intermediere
și conciliere privind conflicte, servicii de arbitraj
în legătură cu relațiile industriale, servicii de
anchete juridice, servicii de acordare de licențe
privind fabricarea de produse (servicii juridice),
revizuirea standardelor și practicilor în vederea
asigurării conformității cu legile și reglementările,
pregătirea regulamentelor, pregătirea de
rapoarte juridice, înregistrare denume de
domenii (servicii juridice), înregistrarea numelor
de domeniu pentru identificarea utilizatorilor
pe o rețea globală de calculatoare (servicii
legale), înregistrare de nume de domenii pentru
identificarea utilizatorilor unei rețele globale de
calculatoare, închiriere de nume de domeniu
de internet, licențierea de baze de date
(servicii juridice), licențierea conceptelor de
franciză (servicii juridice), licențierea cercetării
și dezvoltării (servicii juridice), licențiere de
materiale tipărite (servicii juridice), intermediere
în proceduri juridice, furnizarea de informații
cu privire la servicii juridice, furnizare de
opinii juridice de specialitate, furnizare de
informații în domeniul juridic, furnizare de
informații judiciare, furnizare de informații despre
servicii juridice pe un site web, furnizare
de informații despre drepturile de proprietate
industrială, servicii de contencios, consultanță
profesională legală în materie de francize,
consultanță privind înregistrarea de nume
de domenii, consultanță privind acordarea

de licențe pentru software de calculator,
consultanță pentru afaceri juridice personale,
consultanță oferită de experți pentru problemele
juridice, consultanță juridică privind drepturile de
proprietate intelectuală, consultanță în materie
de litigii, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, consiliere și reprezentare
juridică, consiliere în domeniul proprietății
intelectuale, consiliere juridică în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, consiliere juridică legată de franchising,
consiliere juridică, consiliere cu privire la litigii,
compilare de informații juridice, cercetări juridice,
autentificare de documente juridice, asistență
pentru litigii asistată de calculator, asistență
juridică la întocmirea contractelor, administrarea
juridică a licențelor, acordare de drepturi de
autor (servicii juridice), acordare de licențe
(servicii juridice) în cadrul publicării de software,
consultanță privind respectarea reglementărilor
în domeniile confidențialității online și colectării,
stocării, transferului, procesării și utilizării datelor
online, servicii de consultanță în domeniul
confidențialității online și legilor, reglementărilor
și cerințelor privind securitatea datelor și
confidențialității online, furnizarea unui site
web care conține informații despre dezvoltarea
legislației privind confidențialitatea, securitatea
și guvernanța datelor, gestionarea datelor în
domeniile confidențialității online și colectării,
stocării, transferului, procesării și utilizării datelor
online, servicii juridice în domeniul protecției
datelor cu caracter personal, protecției vieții
private, drepturilor și libertăților fundamentale și
securitatea sistemului informațional, examinarea
standardelor și practicilor, în special prin audit,
pentru a verifica conformitatea acestora cu
legile și reglementările, furnizarea de informații
despre dezvoltarea legilor privind guvernanța,
securitatea și confidențialitatea datelor de pe un
site web (servicii juridice), cercetarea juridică
și actualizarea documentației juridice în ceea
ce privește reglementările legate de gestionarea
datelor cu caracter personal, consiliere
juridică privind protecția datelor cu caracter
personal, consiliere juridică privind respectarea
reglementărilor privind confidențialitatea și
colectarea, stocarea, transmiterea, prelucrarea
și utilizarea datelor, consiliere juridică cu privire
la cerințele privind confidențialitatea pe internet
și datele de pe internet, precum și securitatea
confidențialității, consiliere juridică constând în
furnizarea unui site web care conține informații
despre dezvoltarea reglementărilor privind
confidențialitatea, securitatea și gestionarea
datelor, furnizarea de bloguri și surse de social
media care oferă aspecte legislative și juridice,
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jurisprudență și actualizări statutare, informații
cu privire la deciziile judecătorești recente, știri
și informații juridice și analize juridice, servicii
juridice online referitoare la gdpr, revizuirea
standardelor și practicilor legate de afaceri,
protecția datelor și prelucrarea datelor, revizuirea
standardelor și practicilor pentru a asigura
conformitatea cu regulamentul general privind
protecția datelor (gdpr).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05660

(111)179778

29/07/2021
LICIU TANCĂU S.R.L., STR.
EROILOR NR. 6, BL. A2, SC.
D, ET. 4, AP. 74, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MATTO
(531)

Clasificare Viena: 02.01.11; 08.01.07;
08.07.04; 08.07.10; 26.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, negru, roșu,
alb, maro, verde, portocaliu
(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,
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
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
restaurante, 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 agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
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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, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
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 de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ în legătură cu produse
alimentare, servicii de comerţ în legătură cu
preparate alimentare, servicii de comerţ în
legătură cu sandvişuri, servicii de comerţ în
legătură cu hamburgeri, servicii de comerţ în
legătură cu mâncare gătită, servicii de comerţ
în legătură cu sosuri, servicii de comerţ în
legătură cu băuturi, servicii de comerț în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerţ
în legătură cu produse de cofetărie, servicii
de comerţ în legătură cu dulciuri, servicii de
comerț în legătură cu chifle, servicii de comerț
în legătură cu pizza, servicii de comerț în
legătură cu salate, 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, 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), 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.
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, 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), servicii oferite de pizzerie, servicii
de fast-food, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de furnizare de alimente şi
băuturi.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05668

(111)180503

29/07/2021
LOXIA BIT TRADE SRL, STR.
RODNICIEI NR.19, AP.8, JUD.
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, 540569,
MUREȘ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Pufulina
(531)

Clasificare Viena: 03.05.03; 27.05.01;
26.01.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde deschis, maro,
alb, negru, verde închis, bej, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Șervețele parfumate de uz casnic, șervețele
pentru față de uz casnic, șervețele antistatice
pentru uscător, servețele antitransfer de
culoare, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele umede impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele cosmetice umezite
în prealabil, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele pentru curățare utilizate
pentru igiena intimă feminină, șervețele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
șervețele impregnate cu loțiuni de curățare a
pielii, șervețele umede pentru mâini impregnate
cu loțiune cosmetică, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentru șters ochelarii impregnate cu detergent,
șervețele umezite în prealabil, de uz cosmetic,
șervețele umezite în prealabil, pentru uz
cosmetic, șervețele pentu față îmbibate cu

produse cosmetice, șervețele umede pentru
uz igienic și cosmetic, șervețele impregnate
cu preparate pentru demachiere, șervețele
impregnate cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, șervețele îmbibate cu agenți
de luciu pentru piele, șervețele impregnate
pentru curățare (nemedicinale și pentru uz
personal), șervețele de hârtie impregnate pentru
curățarea vaselor de bucătărie, șervețele umede
pentru îngrijirea bebelușului impregnate cu
preparate de curățat, șervețele de unică
folosință, impregnate cu substanțe de curățare,
pentru față, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenți de curățare, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu produse
cosmetice.
5. Șervețele
dezinfectante,
șervețele
antibacteriene, șervețele antiseptice impregnate,
șervețele de uz medical, șervețele impregnate
cu medicamente, șervețele umede impregnate
cu loțiuni farmaceutice, șervețele impregnate
cu preparate antibacteriene, șervețele sanitare
pentru uz menajer, șervețele impregnate cu
loțiuni farmaceutice, substanțe dezinfectante
impregnate în șervețele, șervețele impregnate cu
produse pentru respingerea insectelor.
16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică,
hârtie igienică pentru toaletă, hârtie igienică
de toaletă, hârtie igienică sub formă de rolă,
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele din
hârtie, șervețele pentru baie, șervețele de
unică folosință, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele de buzunar din hârtie, șervețele de
hârtie pentru uz casnic, șervețele din celuloză
de uz cosmetic, șervețele de toaletă din hârtie,
șervețele de masă din hârtie, șervetele de masă
din hârtie, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de hârtie de pus sub cești, șervețele
din celuloză de uz casnic, prosoape de hârtie,
prosoape din hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie pentru față, prosoape
igienice din hârtie pentru mâini, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05676
(111)180554
30/07/2021
REYMARKT OUTLET SRL, STR.
VÂRFUL CU DOR NR 27, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
900035, CONSTANȚA, ROMANIA

(111)180509
30/07/2021
GOOD SMELL FRAGRANCE
SRL, SOS. PANTELIMON NR. 255,
CAM. 2, BL. 43, SC. F, ET. 4, AP.
217, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05689

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIE NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

parfumat.ro Încântă-ți
simțurile dintr-un singur loc

REYMARKT
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amanuntul/en gros/
online în legătură cu echipamente electronice de
uz casnic.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
19.03.25
(591) Culori revendicate:alb, gri, negru,
albastru turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Parfumuri, preparate parfumate, bețișoare
parfumate, săpunuri parfumate, potpuriuri
parfumate,
săculețe
parfumate,
uleiuri
parfumate,
creme
parfumate,
șervețele
parfumate, parfumuri naturale, parfumuri lichide,
sapunuri parfumate, parfumuri solide, apă
parfumată, extracte de parfum, apă de
parfum, aromatizanți pentru parfumuri, parfumuri
pentru automobile, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, bețișoare de bumbac
pentru uz cosmetic, bețișoare universale cu
vată de uz personal, odorizanți de cameră,
sprayuri odorizante pentru cameră, produse
de parfumare pentru cameră, parfumuri de
camera sub formă de spray, rezerve pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare nonelectrice de parfum de cameră, uleiuri aromatice,
uleiuri esențiale aromatizate, aromatizanți
(uleiuri esențiale), uleiuri aromatice pentru baie,
aromatizanți de uz menajer, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, cosmetice, produse
cosmetice, săpunuri cosmetice, uleiuri minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
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uleiuri pentru parfumuri și esențe, parfumuri
pentru corp, parfumuri de uz personal,
parfumuri pentru ceramică, uleiuri distilate pentru
îngrijirea frumuseții, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale), produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, esențe pentru îngrijirea pielii,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, uleiuri
pentru toaleta personală, produse pentru
curățenie și igienă personală, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personală, preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă), săpun pentru igiena personală,
produse de curățare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale, cosmetice nemedicinale,
cosmetice și preparate cosmetice, trusă pentru
cosmetice, odorizante de casă, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățare și odorizante, difuzoare cu fitil
pentru parfumarea camerei, preparate pentru
parfumarea camerei, produse de parfumerie,
deodorante de uz personal (parfumerie),
produse de parfumerie, uleiuri esențiale.
4. Lumânări, lumânări plutitoare, candele
(lumânări), lumânări parfumate, lumânări tip
pastilă, lumânări pentru masă, aranjamente
din lumânări, lampi cu lumanare, lumânări
în cutii metalice, lumânări parfumate pentru
aromaterapie, lumânări pentru ocazii speciale,
lumini de crăciun (lumânări), lumânări pentru
iluminare nocturnă, bețișoare pentru aprinderea
lumânărilor, lumânări utilizate pentru decorarea
torturilor, lumânări în formă de fructe, lumânări
și fitiluri pentru iluminat, lumânări cu repelent
pentru insecte, lumânări cu aromă de mosc,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări), lumânări utilizate pentru
iluminare pe timp de noapte.
35. Servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media sociala, servicii de administrare

a comunităților online, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice.
───────

(111)179769

(210)
(151)
(732)

M 2021 05692

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

30/07/2021
PHILIP MORRIS BRANDS
SÀRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(540)

PARLIAMENT
MANHATTAN NYC AQUA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
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pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete pentru fumători, chibrituri.

pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete pentru fumători, chibrituri.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 05693

(111)179770

(210)
(151)
(732)

M 2021 05694

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

30/07/2021
PHILIP MORRIS BRANDS
SÀRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(540)

(111)179771

30/07/2021
PHILIP MORRIS BRANDS
SÀRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(540)

PARLIAMENT
MANHATTAN NYC NIGHT
(511)

PARLIAMENT
MANHATTAN NYC
(531)

Clasificare Viena: 24.15.21; 25.01.05;
26.11.05; 26.04.05; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete, chibrituri.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05700
(111)180427
30/07/2021
VINURI PĂNCENE SRL, STR.
PRINCIPALĂ, NR. 193, SAT
STRĂOANE, JUD. VRANCEA,
COMUNA STRĂOANE, VRANCEA,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(111)180428
30/07/2021
VINURI PĂNCENE, STR.
PRINCIPALĂ NR. 193, SAT
STRĂOANE, JUD. VRANCEA,
COMUNA STRĂOANE, VRANCEA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05701

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

INCEPUTURI ALB DE PANCIU
DEMISEC 2020 PANCIU
MOŞIA DOMNEASCĂ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 04.01.05;
29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, maro, crem,
portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Panciu.

INCEPUTURI NEGRU DE
PANCIU DEMISEC PANCIU
MOŞIA DOMNEASCĂ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 04.01.05;
29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, negru, maro,
portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Panciu.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05702
(111)180429
30/07/2021
VINURI PĂNCENE SRL, STRADA
PRINCIPALĂ, NR. 193, SAT
STRĂOANE, JUD. VRANCEA,
STRĂOANE, VRANCEA, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(111)180430
30/07/2021
VINURI PĂNCENE SRL, STRADA
PRINCIPALĂ, NR. 193, SAT
STRĂOANE, JUD. VRANCEA,
STRĂOANE, VRANCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05703

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

INCEPUTURI
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
───────

TAINE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
06.06.25; 29.01.11
(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri
───────

(111)180612

(210)
(151)
(732)

M 2021 05705

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUD
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

31/07/2021
CLEVER MEDIA NETWORK SRL,
STR. CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(540)

PRIMA PLAY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Medii digitale și electronice descărcabile, și
anume, conținut audio, vizual și multimedia
descărcabil în domeniile știrilor, divertismentului,
educației, sportului, comediei, dramelor, filmelor,
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muzicii și videoclipurilor musicale, software de
calculator, și anume, playere descărcabile pentru
continut audio, vizual si multimedia, instrumente
software pentru editarea conținutului audio,
vizual și multimedia, software de căutare
și adnotare video, software de protecție a
conținutului, software de urmărire și optimizare
a anunțurilor, software de jocuri video, programe
de jocuri interactive, suporturi de înregistrare
și preînregistrate, și anume,
dvd-uri, cduri, discuri interactive video muzicale, casete
video și audio, discuri laser, software de
calculator pentru căutarea și recuperarea
informațiilor, a fisierelor si documentelor din
site-uri web, publicații electronice și digitale
descărcabile, echipamente digitale și electronice
pentru înregistrare, transfer și afișarea de text,
sunet și / sau imagini, software descărcabil
pentru a permite încărcarea, postarea, afișarea,
etichetarea, blogging-ul, partajarea de continut
media și informații electronice și digitale prin
internet și alte rețele de comunicații, interfață de
program de aplicație care permite dezvoltatorilor
să integreze conținut și funcționalitate video
în site-uri web,, aplicații software descărcabile
și dispozitive, filme descărcabile, medii de
stocare digitale, programe informatice care
permit accesul sau pentru controlul accesului,
software pentru acces la conținut, carduri de
acces codificate, carduri electronice de acces,
interfețe de acces pentru rețele cu circuit
privat, software descărcabil pentru accesul și
comanda la distanță a unui calculator, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator pentru accesare și transmisie de
date la distanță, software pentru accesarea
repertoriilor de informații care pot fi descărcate
din rețeaua globală de calculatoare, puncte de
acces la rețele locale (lan) pentru conectarea
utilizatorilor la rețele de calculatoare, programe
de calculator pentru accesarea, rasfoirea si
cautarea in bazele de date online, conținut
media, software de management de conținut,
software de control de conținut, software pentru
prelucrarea de imagini, grafice, conținut audio,
conținut video și text, software cms (sistem
de gestionare a conținutului), dispozitive pentru
transmisia continuă de conținut media prin rețele
locale fără fir, software de aplicații de calculator
pentru transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie,
fotografii,
publicaţii
educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste

(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri)
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
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spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea
de texte publicitare, publicitate, închiriere de
spațiu publicitar, diseminare de publicitate pentru
terți, servicii de publicitate online și bannere
online, servicii de vânzare cu amănuntul online
cu streaming sau descărcare audio, vizuală
și multimedia, dezvoltarea și furnizarea de
programe de marketing pentru agenții de
publicitate, specialiștii în marketing și furnizorii
de conținut, oferind un site web unde agenții
de publicitate, specialiștii în marketing și
furnizorii de conținut pot ajunge, interacționa
și interacționa cu utilizatorii online în scopul
promovării sau publicității, servicii de informații
comerciale furnizate prin accesul la bază de date
computerizată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, vânzare cu

amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărare de conținut media, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, promovarea
serialelor (filme) pentru terți, regie de film pentru
filme publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
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 şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printrun serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
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radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și

audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, 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,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printrun serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal
de internet care conține programe video la
cerere, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
difuzare și streaming de conținut audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, servicii de podcasting, webcasting
și streaming, transmitere de mesaje, date
și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisie de jocuri video și
interactive, podcasting și webcasting, difuzarea
de programe prin internet către asistenți de
date cu caracter personal, telefoane celulare și
mobile și alte dispozitive electronice portabile
cu acces la internet, furnizarea de forumuri,
camere de chat, bloguri pentru transmiterea de
mesaje, comentarii, audio, vizuale și multimedia
conținut între utilizatori prin internet și alte
rețele de comunicații, transmisie de suporturi
digitale și electronice, conținut audio, vizual și
multimedia, videoclipuri, filme, imagini, imagini,
text, fotografii, conținut generat de utilizatori
și informații prin internet și alte rețele de
comunicații , oferind forumuri comunitare pentru
utilizatori pentru a posta, căuta, viziona,
partaja, critica, evalua și comenta videoclipuri
și alte conținuturi audio, vizuale și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
furnizarea de panouri electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatori în
domeniul de interes general, servicii de
mesagerie web, video- servicii de transmisie
la cerere, servicii interactive de difuzare a
televiziunii.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
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multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de

programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe 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 şi 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, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
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publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, servicii de educație
și divertisment, și anume servicii online care
furnizează conținut audio, vizual și multimedia,
furnizarea de jocuri online interactive, furnizarea
de informații online despre subiectele de
divertisment, educație, filme, programe de
televiziune, videoclipuri, videoclipuri muzicale și
muzică, furnizarea de ghiduri online interactive
de resurse și programare pe teme de
divertisment, educație, filme, programe de
televiziune, videoclipuri, videoclipuri muzicale
și muzică, servicii de editare electronică, și
anume publicarea de text, grafică, fotografii,
imagini și lucrări audio, vizuale și multimedia ale
altele, servicii de editare electronică și digitală
online, și anume, publicarea de conținut audio,
vizual și multimedia a altora, producția, distribuția
și închirierea de lucrări audio, vizuale și
multimedia în domeniile știrilor, divertismentului,
educației, sportului, comediei, dramă, muzică
și videoclipuri muzicale, oferind un site web
cu conținut audio, vizual și multimedia în
domeniile știrilor, divertisment, sport, comedie,
dramă, muzică și videoclipuri muzicale, oferind
un site web cu jocuri video și interactive,
producție de programe de radio și televiziune,

producție de discuri și casete video, producție
de filme cinematografice, divertisment în natura
producțiilor de teatru, divertisment în natura
spectacolelor vizuale și audio, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet, furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere
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 si 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 aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
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pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi siteurilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de siteuri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare

de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie 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 întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru
baze de date, stocare electronică de fotografii,
fişiere audio, de conţinut multimedia de
divertisment, de videoclipuri, de informaţii,
furnizarea utilizării temporare a software-ului
care nu poate fi descărcat pentru a permite
încărcarea, capturarea, postarea, afișarea,
editarea, redarea, redarea în flux, vizualizarea,
previzualizarea, afișarea, etichetarea, bloggingul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea și furnizarea de
mijloace electronice, conținut audio, vizual și
multimedia, videoclipuri, filme, imagini, imagini,
text, fotografii, conținut generat de utilizator
și informații prin internet și alte rețele de
comunicații, oferirea de acces la utilizarea
temporară a software-ului care nu poate
fi descărcat pentru a permite partajarea
conținutului audio, vizual, conținut multimedia
și comentarii între utilizatori, oferirea de acces
la utilizarea temporară a software-ului care nu
poate fi descărcat pentru a permite furnizorilor
de conținut să urmărească conținut audio,
vizual și multimedia, acces pentru utilizarea
temporară a software-ului de analiză care nu
poate fi descărcat, și anume, software care oferă
statistici despre comportamentul spectatorilor
de videoclipuri online, filme, imagini, imagini,
text, fotografii, jocuri și alt conținut generat de
utilizatori, găzduirea de site-uri web cu aud
conținut io, vizual și multimedia pentru alții,
oferind un site web care oferă utilizatorilor
de computere posibilitatea de a încărca și
partaja videoclipuri, eseuri și articole generate
de utilizatori despre o mare varietate de subiecte
și teme, accesul la motoare de căutare pentru
localizarea, previzualizarea și descărcarea de
continut audio, vizual și multimedia, servicii
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informatice, și anume crearea de indexuri de
informații, site-uri, fișiere media și alte resurse
disponibile în rețelele de calculatoare, furnizare
de acces temporar la un software online, care
nu poate fi descărcat, în vederea utilizării în
procesele de editare și imprimare, 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 educațional multimedia, conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme
de conținut digital, găzduire de conținuturi
multimedia pentru terți, găzduire de conținut de
divertisment multimedia, stocare electronică de
conținut multimedia de divertisment, proiectare
de software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, platformă ca serviciu (paas)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare de componente hardware
pentru procesarea și distribuirea conținutului
multimedia, dezvoltare de software de aplicații
pentru livrare de conținut multimedia, dezvoltare
de componente hardware pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, dezvoltare
de software pentru procesarea și distribuirea de
conținut multimedia, găzduire de conținut digital,
și anume jurnale și bloguri online, proiectare
de software pentru procesare și distribuție de
conținut multimedia, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, găzduire de spații web online pentru terți,
pentru partajare de conținut online, dezvoltare
de software pentru conversia de date și
conținut multimedia între diferite protocoale,
proiectare de software pentru conversie de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
proiectare de hardware pentru conversia datelor
și a conținuturilor multimedia între diferite
protocoale, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, servicii interactive de găzduire care
permit utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
asigurarea utilizării temporare a unui software
nedescărcabil penru a permite punerea în comun
de conținut multimedia și de comentarii între
utilizatori, autentificarea datelor prin tehnologia
blockchain, servicii de autentificare pentru
securitatea informatică, servicii de autentificare
de date transmise prin telecomunicații, criptare,
decriptare și autentificare de informații, mesaje
și date, servicii de autentificare (control) de
date transmise prin telecomunicații, furnizare
de servicii de autentificare a utilizatorilor printro tehnologie de deschidere a unei sesiuni

unice pentru aplicații software online, servicii
de autentificare (control) de mesaje transmise
prin telecomunicații, prestare de servicii de
asistență online pentru utilizatorii de programe
de calculator
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05706

(111)180060

31/07/2021
ASOCIATIA OPERETTISSIMO
EGYESULET, STR. MĂRĂȘEȘTI
NR. 23, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, 400414, CLUJ,
ROMANIA

Operettissimo
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente
de divertisment, sportive și culturale, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, rezervare de locuri
la concerte, rezervare de bilete la evenimente
culturale, rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii de
informare cu privire la bilete pentru spectacole,
servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte și spectacole
de teatru, servicii de rezervare de bilete pentru
spectacole, servicii de rezervare de bilete și
locuri la concerte muzicale, servicii de rezervare
de bilete și locuri la spectacole de teatru, activități
culturale, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, concerte muzicale pentru
televiziune, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul festivalurilor etnice, divertisment de
tipul turneelor, divertisment muzical, divertisment
on-line, divertisment pe internet, divertisment
radiofonic, divertisment teatral, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
în domeniul muzicii, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică
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în format digital de pe internet, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de repertorii ale teatrelor, organizare
de activități de divertisment, organizare de
divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizare de gale, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole de divertisment, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de baluri, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
baluri, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de spectacole, prezentare de piese de teatru,
prezentări de recitaluri, producție de spectacole,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, servicii de compoziții muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de spectacole în direct,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizarea de spectacole de dans, organizarea
de turnee sub formă de servicii de divertisment.
───────

(111)179721
02/08/2021
HYPERICUM IMPEX S.R.L.,
STR. GUTINULUI NR.3A, JUD.
MARAMURES, BAIA SPRIE,
435100, MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05710

(740)

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

DOCTORUL
NATURII ÎN CASA TA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producție de programe radiofonice și de
televiziune
───────

(111)179916

(210)
(151)
(732)

M 2021 05711

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

02/08/2021
FITERMAN PHARMA SRL, STR.
MOARA DE FOC, NR. 35, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ALLÉMED
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice, produse cosmetice,
geluri
cosmetice,
articole
de
toaletă
nemedicinale, produse cosmetice nemedicinale,
parfumuri şi uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
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suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi şi materiale de pansat, dezinfectanţi.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de informare
a consumatorilor, servicii de comerţ, servicii
de comerţ în legătură cu preparate cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu produse
cosmetice, servicii de comerţ în legătură cu
geluri cosmetice, servicii de comerţ în legătură
cu articole de toaletă nemedicinale, servicii
de comerţ în legătură cu produse cosmetice
nemedicinale, servicii de comerţ în legătură cu
parfumuri şi uleiuri esenţiale, servicii de comerţ
în legătură cu preparate farmaceutice, medicale
şi veterinare, servicii de comerţ în legătură
cu preparate sanitare pentru scopuri medicale,
servicii de comerţ în legătură cu substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, servicii de comerţ în
legătură cu suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, servicii de comerţ în legătură cu
plasturi şi materiale de pansat, servicii de comerţ
în legătură cu dezinfectanţi.

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de informare
a consumatorilor, servicii de comerţ, servicii
de comerţ în legătură cu preparate cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu produse
cosmetice, servicii de comerţ în legătură cu
geluri cosmetice, servicii de comerţ în legătură
cu articole de toaletă nemedicinale, servicii
de comerţ în legătură cu produse cosmetice
nemedicinale, servicii de comerţ în legătură cu
parfumuri şi uleiuri esenţiale, servicii de comerţ
în legătură cu preparate farmaceutice, medicale
şi veterinare, servicii de comerţ în legătură
cu preparate sanitare pentru scopuri medicale,
servicii de comerţ în legătură cu substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, servicii de comerţ în
legătură cu suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, servicii de comerţ în legătură cu
plasturi şi materiale de pansat, servicii de comerţ
în legătură cu dezinfectanţi.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05712

(111)179915

02/08/2021
FITERMAN PHARMA SRL, STR.
MOARA DE FOC, NR. 35, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(111)180473
02/08/2021
LAURUL SA, STR. GARII NR. 1,
JUDEȚUL ARAD, GURAHONT,
317145, ARAD, ROMANIA

M 2021 05723

Înnebunitor de bun
(511)

(540)

ALLÉDREN
(511)

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice, produse cosmetice,
geluri
cosmetice,
articole
de
toaletă
nemedicinale, produse cosmetice nemedicinale,
parfumuri şi uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi şi materiale de pansat, dezinfectanţi.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05727

(111)180431

02/08/2021
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

one PLAZA ATHENEE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281 C), alb
(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, administraţie
comercială, servicii de promovare şi de
informare, administraţie de afaceri, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, asistenţă în afaceri, management
şi 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 materialele
de construcţii, furnizarea de 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 fişierelorconsultanţă 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
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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 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.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180432
03/08/2021
SC LIFE CONCEPT MEDICAL
SRL, STR. ARDELENI NR. 39,
CAMERA 1, ET. 5, AP. 15, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 05731

LIFE CONCEPT
(531)

Clasificare Viena: 02.09.15; 27.05.01;
04.05.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:verde, albstru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
medicală, inclusiv medicină alternativă, îngrijire
sanitară și de înfrumusețare oferite de persoane
sau întreprinderi persoanelor, servicii de terapie,
respectiv fizioterapie și logopedie, servicii de
clinică medicală și servicii de analiză medicală
in scopui diagnosticării și tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinările
cu raze X și prelevarea de probe de sânge,
furnizarea de sfaturi privind nutriția și dieta,
servicii de centru de sănătate.

───────

1176

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05737

(111)180433

03/08/2021
EMANUEL LAZAR, STR.
ARDEALULUI NR. 3 BL. 31B ET.2
AP. 5, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

Capilforte
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Balsam pentru tratarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp,
ceară pentru coafarea părului, creme pentru
îngrijirea părului, gel pentru coafarea părului,
geluri pentru aranjarea părului, loțiune pentru
fixarea părului, loțiune permanentă pentru
ondularea părului, loțiuni de aranjare a
părului, loțiuni fortifiante pentru tratamentul
părului, loțiuni pentru îngrijirea părului,
loțiuni pentru ondularea părului, măști pentru
îngrijirea părului, ondularea părului (preparate
pentru -), pastă pentru coafarea părului,
preparate cosmetice pentru inhibarea creșterii
părului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate nemedicamentoase pentru
tratarea părului, de uz cosmetic, preparate
pentru descurcarea părului, preparate pentru
fixarea părului, preparate pentru îndreptarea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru îngrijirea părului, nu de

uz medical, preparate pentru modelarea
părului, preparate pentru neutralizarea părului,
preparate pentru nuanțarea părului, preparate
pentru protecția părului împotriva soarelui,
preparate pentru vopsirea părului, produse
cosmetice pentru descurcarea părului, produse
de nuanțarea părului, produse de spălare a
părului și corpului, produse pentru aranjarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
produse pentru hidratarea părului, produse
pentru protejarea părului vopsit, produse pentru
protejarea părului colorat, ser pentru îngrijirea
părului, seturi pentru ondulația permanentă a
părului, spumă (produs de toaletă) folosită
în scopul aranjării părului, spume pentru
aranjarea părului, substanțe pentru oxigenarea
părului, tratamente de desecare a părului
de uz cosmetic, tratamente de menținere
a părului de uz cosmetic, uleiuri de baie
pentru îngrijirea părului, uleiuri pentru îngrijirea
părului, șampoane, șampoane anti-mătreață,
șampoane antimătreață, nu de uz medical,
șampoane de păr nemedicinale, șampoane de
uz personal, șampoane emoliente, șampoane
nemedicinale, șampoane pentru părul uman,
șampoane uscate, cremă nemedicinală pentru
tratarea scalpului, produse nemedicinale pentru
tratamentul scalpului
5. Preparate farmaceutice pentru îngrijirea
părului, preparate medicinale pentru stimularea
creșterii părului, preparate medicinale pentru
creșterea părului, produse de stimulare a
creșterii părului, produse medicamentoase
pentru îngrijirea părului, șampoane medicinale,
șampoane pediculicide, șampoane uscate
medicinale, tratamente medicinale pentru scalp,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
medicinale, suplimente nutritive
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05739
(111)180434
03/08/2021
AIEVEA BOTANICA S.R.L., STR.
SLIVEN, NR. 30A, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

(111)180460
03/08/2021
CESLAV CIUHRII, STR. NICHITA
SMOCHINA NR.29, CHISINAU,
MD-2021, REPUBLICA MOLDOVA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05748

(740)

CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

AIEVEA BOTANICA
(531)

NEWTONE laboratories

Clasificare Viena: 26.04.02; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de cosmetice pe bază de abonament, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.11.01
(591) Culori revendicate:gri (Pantone 877C),
verde (Pantone 361C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinti nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esentiale.
5. Preparate farmaceutice si veterinare,
substante si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, preparate sanitare, cum ar fi: preparate
sanitare pentru igiena personala, altele decat
articolele pentru toaleta, deodorante, altele decat
cele de uz uman sau veterinar, sampoane
medicinale, sapunuri, lotiuni si paste de dinti,
preparate chimice pentru igiena si dezinfectanti.
35. Publicitate, publicitate scrisa, publicitate
online,
publicitate
radio
si
televizata,
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor.
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum si
servicii de cercetare, proiectare si de creeatie,
referitoare la acestea, servicii de analiza si
de cercetare industriala si design industrial,
servicii de control si de autentificare a calitatii,
proiectarea si dezvoltarea de componente
hardware si software pentru calculatoare,

1178

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

servicii de cercetari medicale, farmaceutice si
farmacologice.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igiena si de ingrijire a frumusetii pentru
oameni sau animale.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05749

M 2021 05750

(111)180436

03/08/2021
STELLAR EVENTS SRL, STR.
PUTUL LUI ZAMFIR NR 36, ETAJ
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(111)180435

03/08/2021
EMIL-LAURENTIU TOFAN, STR.
TINERETULUI NR. 80A, JUDETUL
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

IT'S A TRAP
(531)
(511)

Mici La Tofan
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate si gatite, jeleuri, gemuri,
compoturi, oua, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grasimi alimentare.
35. Publicitate, regruparea in avantajul tertilor
a produselor specificate in clasa 29 (exceptand
transportul lor), permitand consumatorilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod
prin magazine, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, administarea
afacerilor.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara, servicii de catering, servicii
de carmangerie, servicii oferite de un restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bucatari personali, furnizarea de spatii pentru
organizarea de evenimente.

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
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.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05752

(111)180437

03/08/2021
ȚUINEA DANIELA SEMIDA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. SLIVEN, NR. 30A, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDETUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

SAFFRODERM
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, cosmetice care conțin
acid hialuronic, cosmetice care conțin cheratină,
cosmetice care conțin panthenol, cosmetice
colorate, cosmetice de îngrijire a frumuseții,
cosmetice decorative, cosmetice funcționale,
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru
bronzare, cosmetice pentru buze, cosmetice
pentru copii, cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, cosmetice pentru unghii, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, cosmetice
(preparate -) pentru slăbire, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, cremă cosmetica pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, cremă cu
retinol de uz cosmetic, creme autobronzante
(cosmetice), creme balsam pentru pete (de uz
cosmetic), creme cosmetice, creme (cosmetice)
de corp pentru fermitate, creme cosmetice
de mâini, creme cosmetice pentru duș,

creme cosmetice pentru fata si corp, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, creme cosmetice pentru piele uscată,
creme de noapte (cosmetice), creme de protecție
solară (cosmetice), creme fluide (cosmetice),
creme hidratante de uz cosmetic, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme pentru
corp (produse cosmetice), creme pentru față
de uz cosmetic, creme pentru față (produse
cosmetice), creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme pentru mâini
de uz cosmetic, creme pentru recuperare
de uz cosmetic, creme pentru ten deschis
(de uz cosmetic), creme și loțiuni cosmetice,
creme tip cold cream de uz cosmetic, creme
tonifiante (produse cosmetice), emulsii faciale
(de uz cosmetic), extracte din plante de uz
cosmetic, farduri cosmetice, geluri cosmetice
pentru ochi, geluri de uz cosmetic, geluri
hidratante (produse cosmetice), geluri pentru
corp și față (cosmetice), lac de unghii de
uz cosmetic, lac de uz cosmetic, loțiuni
de uz cosmetic, măști cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
preparate cosmetice pentru păr și pielea capului,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru baie și pentru
duș, produse cosmetice, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
spălarea feței, produse cosmetice pentru uz
personal, produse cosmetice pentru baie (nu
cele medicale), produse cosmetice pentru păr,
produse cosmetice pentru duș, produse pentru
baie de uz cosmetic, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), săpunuri cosmetice, ulei
pentru corp de uz cosmetic, uleiuri de baie
de uz cosmetic, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), unguente
de uz cosmetic, șampoane, șampoane antimătreață, șampoane antimătreață, nu de uz
medical, șampoane de păr nemedicinale,
șampoane de uz personal, șampoane emoliente,
șampoane nemedicinale, șampoane pentru
corp, șampoane pentru părul uman, șampoane
uscate, săpun solid pentru spălarea corpului,
săpunuri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05756

(111)180438

03/08/2021
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

one ATHENEE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.02
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#29284e), alb
(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
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
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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 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180439
03/08/2021
D.V.R. PHARM SRL , STR.
MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA
M 2021 05757

EMO POZITIV by DVR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare și abrazive.
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 pensat, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste și tăiței,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, serbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, meleasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)
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M 2021 05758

(111)180440

03/08/2021
Q.F. LABORATORIES SRL,
STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Viroclar by QF
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate cosmetice și articole de toaletă

nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare și abrazive.
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 pensat, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste și tăiței,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, serbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, meleasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2021 05759

pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, şerbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05760

03/08/2021
Q.F. LABORATORIES SRL,
STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Vermoclar by QF
(511)

(111)180441

03/08/2021
Q.F. LABORATORIES SRL,
STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Imunoclar by QF

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
uleiuri esenţiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanţe de spălare, preparate de
curăţenie, lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,

(111)180442

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
uleiuri esenţiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanţe de spălare, preparate de
curăţenie, lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, şerbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05762
(111)180443
03/08/2021
Q.F. LABORATORIES SRL,
STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

QF Kids by QF
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
uleiuri esenţiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanţe de spălare, preparate de
curăţenie, lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, şerbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă

nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
uleiuri esenţiale, parfumuri, preparate de albire
și alte substanţe de spălare, preparate de
curăţenie, lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca și sago, făină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, şerbeturi și alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05764

(111)180445

03/08/2021
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180444
03/08/2021
Q.F. LABORATORIES SRL,
STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021 05763

one ATHENEE PLAZA

Giardiclar by QF
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(531)
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(591)

Culori revendicate:albastru (Pantone
281C), alb
(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
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 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,
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05765

(111)179743

03/08/2021
GELU COVRIGELU SRL, STR.
DORULUI NR. 1B, ET. 2 +
MANSARDĂ, AP. 3A, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE NR. 8, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Gelu COVRIGELU'
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 08.01.15;
29.01.13; 09.07.19
(591) Culori revendicate:portocaliu, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Covrigi glazurați cu ciocolată, plăcinte,
plăcinte cu carne (preparate), deserturi
preparate (produse de patiserie), alimente
preparate din cereale, alimente preparate din

aluat, preparate pentru prăjituri, preparate pe
bază de cereale, gustări rapide preparate
cu grâu, amestecuri de copt gata preparate,
preparate alimentare pe bază de cereale, gustări
rapide preparate din grâu integral, preparate
din cereale care conțin tărâțe, preparate
pentru pregătirea blaturilor de pizza, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, produse pentru
gustări preparate din făină de orez, produse
pentru gustări preparate din făină de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină de
cartofi, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, preparate aromatice pentru produse de
patiserie, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
conținând crème, produse de patiserie umplute
cu fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
cu semințe de mac, tarte, tarte glazurate, tarte
dulci sau sărate, pateuri (produse de patiserie),
prăjiturici uscate (patiserie), rulouri (produse de
patiserie), amestecuri preparate de patiserie,
chifle umplute, pâine și chifle, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, chifle cu gaură în mijloc
(bagels), pizza, pizza împăturită (calzone), pizza
(preparată), amestecuri de pizza, aluat pentru
pizza, blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, foi de plăcintă, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri (sandvișuri), prăjituri cu brânză,
sandviș din brânză topită, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, sandvișuri,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști, hot
dog (sandvișuri), lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri cu carne
de pui, rulouri umplute, produse de patiserie,
amestecuri de patiserie, specialități de patiserie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor ), permiţând consumatorilor să
le achiziţioneze cât mai comod, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
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electronice, prin intermediul site-urilor web,
procesare administrativă a comenzilor de
cumpărare, de produse alimentare, trimiterea şi
primirea de comenzi de produse prin reţelele
de internet, intranet sau extranet, servicii de
gestionare comercială de programe de fidelitate
sau de carduri de fidelitate, servicii de fidelizare
a clientelei prin acţiuni promoţionale, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
prezentarea produselor alimentare, în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicitate, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau o
reţea globală de calculatoare.
43. Servicii contractuale de alimentație, servire
de alimente și băuturi, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servire de
alimente și băuturi în internet-café, servicii de
catering, servicii ale barurilor, servicii oferite de
snack-bar-uri, servicii oferite de cafenele, servicii
de restaurante fast-food, servicii de catering
mobil, servicii de fast food la pachet, servicii
în domeniul gustărilor, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii de
consultanță cu privire la alimente, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la tehnici de
coacere, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor, servicii de bucătărie
mobila, servicii de pregătire a produselor de
panificație, servicii de pregătire a pâinii, servicii
de patiserie, produse de patiserie și cofetărie,
sandvișuri și preparate din cereale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)179800
03/08/2021
C&CD SRL, STRADA
MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.
1, JUDEȚ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
M 2021 05767

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

5 CONTINENTS HOME H5C
(531)

Clasificare Viena: 01.05.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
agende electronice, amplificatoare, aparate
de copiere, amplificatoare pentru vehicule,
amplificatoare pentru claviaturi, aparate de
captare a datelor, 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, aparatură de codificare,
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atenuatori, becuri pentru semnalizatoare
(pentru aparatele de telecomunicații), becuri
indicatoare pentru aparate de telecomunicații,
aparate de demagnetizare pentru benzi
magnetice, blocnotesuri electronice, cddrivere pentru calculatoare, cititoare de
coduri de bare (decodoare), cititoare pentru
identificarea frecvenței radio (rfid), codificatoare,
codificatoare magnetice, dispozitive audiovizuale 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,
demultiplexoare,
dicționare electronice, digitizoare, digitizoare
electronice, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii
pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), echipamente de comunicare,
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 copiere și fax în
modul autonom, dispozitive pentru recunoaștere
vocală, dispozitive pentru schimbarea automată
a discurilor, dispozitive pentru stocarea de
date, doze de redare pentru aparate de
telecomunicații, 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, huse pentru agende electronice,
inele inteligente, inscriptoare dvd, jetoane de
securitate (dispozitive de criptare), jurnale
personale electronice, limitatoare de semnal,
lochuri electrice, lochuri electronice, masere
(amplificatoare de microunde), multiplexoare,
organizatoare electronice, panouri tft-lcd
(tranzistor cu peliculă subțire-ecran cu cristale
lichide), polițe adaptate pentru fixarea de
hardware pentru telecomunicații, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de
modulație prin impulsuri codificate, procesoare
de voce, receptoare (pentru aparate de
telecomunicație), procesoare de vorbire,
receptoare optice, repetoare cu porturi multiple,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, 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 magnetooptice, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, suporturi de
fixare adaptate pentru calculatoare, suporturi
de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi pentru amplificatoare, table
electronice interactive whiteboard, tastaturi,
tastaturi fara fir, tastaturi multifuncționale,
tastaturi pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, terminale interactive cu ecran
tactil, terminale multimedia, terminale pentru
recepția semnalului, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, transmultiplexoare, unități
de codificare electronice, unități de codificare
electronică,
unități
de
control
pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, 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.
14. Articole decorative (bibelouri sau bijuterii)
pentru uz personal, brelocuri placate cu metale
prețioase, brățări de identificare (bijuterii), bănuți
de aramă, cutii decorative fabricate din metale
prețioase, cutii din metale prețioase, cutii suvenir
din metale prețioase, discuri ceramice utilizate
ca jetoane valorice, gablonțuri din bronz, jetoane
metalice utilizate pentru transportul public,
lingou de aur, misbaha (mătănii), monede,
monede care nu sunt pecuniare, monede
comemorative, monede de colecție, monede
din aur, monede făcute din lingouri de aur,
mărgele pentru meditație, mătănii, obiecte de
artă confecționate din pietre prețioase, obiecte
de artă de argint, obiecte de artă din argint
emailat, 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, plăcuțe de identificare din
metal prețios, portchei fantezie din metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
turmaline (pietre semiprețioase), bijuterii, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
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și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
instrumente pentru măsurarea timpului, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie.
16. Hârtie și carton, 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,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, bannere din hârtie, batiste de hârtie,
bavete din hârtie, bavete din hârtie pentru
bebeluși, căptușeli parfumate pentru sertare,
căptușeli pentru sertare confecționate din hârtie
parfumată, dantelă de hârtie, decorațiuni de
hârtie pentru masă, fanioane de hârtie, fețe
de masă din hârtie, ghirlande de hârtie,
hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru
raft, hârtie pentru sertare, parfumată sau
neparfumată, individualuri de masă din carton,
individualuri de masă din hârtie, lenjerie de
masă din hârtie, lenjerie de masă din hârtie,
pancarte din hârtie sau carton, prosoape de
hârtie, învelitori din hârtie pentru ghivecele de
flori, prosoape de hârtie pentru față, prosoape
din hârtie, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, role de bucătărie (hârtie), saci
de gunoi din hârtie (pentru uz casnic), saci din
hârtie pentru coșul de gunoi, șervete de masă,
din carton, șervete din hârtie de uz cosmetic,
șervețele de hârtie, șervețele de hârtie de pus
sub cești, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele de unică
folosință, șervețele din celuloză, șervețele din
hârtie, șervețele din hârtie pentru față, șervețele
pentru baie, stegulețe decorative din hârtie,
stegulețe din hârtie, suporturi absorbante de
unică folosință pentru animale de companie,
suporturi de hârtie pentru pahare de cocteil,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie, suporturi din hârtie
pentru pahare, suporturi din mucava pentru
pahare, traverse de masă din celuloză, traverse
de masă din hârtie.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
huse de arc, articole de piele vândute vrac,
blană artificială, blană de animale, blană
semiprelucrată, blănuri vândute vrac, piei de

bovine, carton imitație de piele, casete din
piele sau din piele artificială, centuri pentru
umeri, chingi din piele, crupe (părți ale
crupoanelor), curele de piele pentru bagaje,
curelărie (echipamente pentru soldați), curelărie
realizată din piele, curele de umăr, curele de
umăr din piele, curele din imitație de piele, curele
din piele, curele pentru patine, cutii de pălării
din imitație de piele, cutii din piele, etichete din
piele, foi din imitații de piele pentru manufacturi,
foi din piele pentru manufacturi, garnituri de
harnașament, garnituri din piele pentru mobile,
genti pentru articole de toaleta vandute goale,
hamuri de siguranță pentru copii, huse de
mobilă, din piele, huse din piele pentru arcuri,
imitații de piele vândute vrac, materiale din
piele, membrane de intestine de vițel, moleschin
(imitație de piele), piei de animale, piei tăbăcite,
imitații de piele, împletituri din piele, piele
brută sau semiprelucrată, piele de căprioară,
cu excepția celei pentru curățare, piele de
poliuretan, piele de șarpe, piele netăbăcită și
alte tipuri de piei prelucrate sau semiprelucrate,
piele pentru harnașamente, șnur de piele, piele
pentru mobilier, piele pentru pantofi, piele sau
imitație de piele, piele sintetică, port-carduri de
piele, port-carduri din imitație de piele, produse
din piele brută de ros pentru câini, recipiente
industriale din piele pentru ambalare, serviete
din piele, tefillin (filactere), șevro, șireturi din
piele, șnururi din piele, șnururi din piele pentru
legat sub bărbie, valve din piele, ținte decorative
pentru materiale din piele.
20. Adăposturi și paturi pentru animale,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, ventile,
nu din metal, încuietori și chei, nu din metal,
accesorii din plastic pentru scări, adaptor de
stivuire (accesorii nemetalice), agățătoare de
oglinzi, nu din metal, balustrade pentru cadă,
care nu sunt confecționate din metal, bare
de duș, bare de plastic pentru scări, bare de
prindere pentru căzi de baie, nu din metal,
bare de prindere pentru duș, nu din metal,
bare maner, nemetalice, bare pentru draperii
de duș, brățări de identificare, nemetalice,
cobilițe, covorașe de protecție, detașabile,pentru
chiuvete, cuie pentru încălțăminte, nu din metal,
discuri și plăci de suport, nu din metal,
etichete din lemn pentru plante, etichete din
plastic, evantaie de mână, flori realizate din
batoane de trestie, forme confecționate din
materiale plastice pentru rame de fotografii,
forme confecționate din înlocuitori ai lemnului
pentru rame de tablou, glisiere suspendate
de plafon din materiale nemetalice, suporturi
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de șervețele (fixe) nemetalice, suporturi pentru
plante, suporturi suspendate pentru plante, nu
din metal, ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, bambus, bastoane de
bambus, carapace de broască țestoasă (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), chihlimbar,
bare de chihlimbar sintetic, coarne artificiale,
coarne de animal, coarne de cerb, coarne de
mamifere din familia cervidae, cochilii de melc
de mare, colți de fildeș (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), coral (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), corali, copite de animale,
corn brut sau semiprelucrat, dinți de animale,
fildeș, fildeș brut sau semiprelucrat, fildeș
vegetal, fân onigaya (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), imitații de baga, muchii din
paie, oase de animale (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), os de balenă, paie
împletite (cu excepția rogojinilor), răchită, cochilii
de scoici, sidef, sidef brut sau semiprelucrat,
sidef neprelucrat, spumă de mare, spumă de
mare (material neprelucrat sau parțial prelucrat),
împletituri de paie, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
mobilier de baie, oglinzi (sticlă argintată), paturi,
așternuturi, saltele și perne, rame, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) șimetalice pentru expunere (mobilier),
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal,
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei
de pat), balansoare, banchete cu rafturi, bănci
de picnic, scaune înalte pentru bebeluși,
casete pentru chei, cartoteci (mobilier), plăci
de chihlimbar sintetic, cărucioare de servit
ceaiul, căptușeli pentru sertare, nu din metal,
covorașe pentru țarcuri de bebeluși, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii de interior
pentru garderobe, accesorii coșuri împletite,
coveți nemetalice, cufere nagamochi, cuiere
pentru cravate, cutii de depozitare pentru perne
(mobilier), cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
cutii pentru jucării (mobilier), dulăpioare, ecrane
de prezentare (mobilier), ecrane pentru șeminee
(mobilă), elemente de mobilier, fotolii umplute cu
polistiren (fotolii pară, fotolii puf), huse adaptate
pentru mobilier, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobe), huse textile (adaptate) pentru
mobilier, leagăne pentru verandă, lăzi de
depozitare, măsuțe, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri separatoare, perne
pentru scaune, piedestaluri, pufuri (mobilier),
rechizite de birou (mobilier), rafturi sub formă
de cutii, suporturi de umbrele, suporturi pentru

chei (mobilier), suporturi pentru flori, pentru
ceremonii, tablouri de agățat chei, țarcuri pentru
bebeluși, vitrine.
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, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, aspersoare,
baghete pentru pulverizare pentru furtunurile de
grădină, bețe de sprijin pentru ghivece de flori,
boluri pentru decorațiuni florale, boluri pentru
flori, boluri pentru flori din metale prețioase,
capace din plastic pentru ghivece de flori, capete
de stropitori, coșuri de flori, coșuri pentru plante,
duze de furtun pentru stropit, duze din plastic
pentru pulverizare, duze pentru furtunuri, duze
pentru furtunuri de apă, farfurii și suporturi
pentru ghivece, farfurioare pentru ghivece de
flori, duze de furtunuri pentru stropit, ghivece
de ceramică, ghivece de flori, ghivece de flori
din porțelan, ghivece de flori pentru ritualuri,
ghivece de lut, ghivece de porțelan, ghivece
de sticlă, ghivece din ceramică, ghivece din
sticlă, ghivece din sticlă pentru flori, glastre
pentru plante, învelitori pentru ghivece de flori,
altele decât cele din hârtie, jardiniere, jardiniere
supraînălţate de grădină, mănuși de grădinărit,
perii pentru gazon, suporturi pentru plante
(aranjamente florale), pulverizatoare atașate la
furtunurile de grădină, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru compost,
de uz casnic, recipiente pentru flori, recipiente
pentru reamenajarea plantelor, seringi cu apă
pentru pulverizarea plantelor, seringi pentru flori,
seringi pentru grădină, seringi pentru plante,
seringi pentru seră, seringi pentru stropit flori
și plante, instrumente pentru stropire, robinete
pentru furtunuri de stropire, stropitori, suporturi
pentru buchete, suporturi pentru flori, suporturi
pentru ghivece de flori, terarii de apartament
(pentru animale), terarii de apartament (pentru
plante), terarii de interior pentru plante, tăvi cu
semințe pentru cultivare, tăvi pentru semințe,
vase de porțelan pentru plante, vase din
lut, vase pentru plante din material plastic,
vaze, vaze conice, vaze de flori din metale
prețioase, vaze din lut pentru podea, vaze
din piatră pentru podea, vaze din sticlă,
vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, vaze, nu din metal
prețios, acvarii și vivarii, bare pentru prosoape,
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bazine (recipiente), boluri, boluri pentru bărbierit,
borcane pentru bile demachiante din bumbac,
capace din ceramică pentru cutii de șervețele,
capace pentru cutii de șervețele, castroane,
cădițe portabile pentru nou născuți, cădițe
pentru bebeluși, căzi, chiuvete, coșuri pentru
prosoape, cutii pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, 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 pentru cosmetice,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), dozatoare de gel de duș, dozatoare
pentru creme de îngrijire a pielii, dozatoare
pentru șampon, etajere pentru cadă din material
plastic, inele pentru prosoape, lavoare (lighene,
nu părți ale instalațiilor sanitare), lavoare
pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), rafturi pentru cosmetice, rafturi
pentru preparate de curățare a corpului, rafturi
pentru prosoape, recipiente pentru loțiuni,
goale, de uz casnic, recipiente pentru săpun,
savoniere, suporturi de pahare pentru baie,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru căzi de baie
portabile pentru bebeluși, suporturi pentru gel
de duș, suporturi pentru prosoape, vase din
ceramică, suporturi pentru hârtia de toaletă,
suporturi pentru perii de toaletă, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, adăpătoare
nemecanizate sub formă de distribuitoare
portabile de apă și de lichide pentru animale
de companie, adăpători, adăpători acționate de
animale domestice, alimentatoare nemecanizate
pentru animale, piepteni pentru animale,
biberoane pentru animale mici, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, boluri pentru peștișori, perii
pentru cai, colivii pentru păsări, căușe pentru
hrana canină, colivii pentru păsări domestice,
cuști de sârmă pentru animale domestice,
cuști metalice de uz casnic, cuști pentru
animale de companie, dispozitive de alimentare
pentru animale domestice acționate de acestea,
dispozitive de hrănire pentru animale pe care
animalele le pot acționa singure, dispozitive de
hrănire pentru păsări, dispozitive electronice de
hrănire pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, dispozitive pentru îndepărtarea
animalelor sălbatice, nu din metal, dispozitive
pentru îndepărtarea păsărilor, nu din metal,
distribuitoare de hrană pentru animale de

companie acționate de acestea, litiere pentru
animale, lopățele pentru curățarea litierelor
animalelor de casă, lopățele pentru îndepărtarea
excrementelor animalelor de companie, mănuși
pentru îngrijirea animalelor, mănușă de toaletat
animale de companie, ouă de ipsos puse în
cuibare, perii de dinți pentru animale, perii antinăpârlire pentru animale de companie, perii
de sârmă pentru cai, perii pentru animale de
companie, perii pentru toaleta animalelor de
companie, perii pentru îngrijirea animalelor, păr
de animale (perii și pensule), inele pentru păsări,
piepteni pentru animale domestice, produse
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
recipiente de băut pentru animale, 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, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, care nu sunt structuri,
stinghii pentru colivii de păsări, troace pentru
ovine, troacă pentru păsări domestice, tăvi de
plastic folosite ca litiere pentru pisici, țesale, vase
de băut pentru păsări domestice, vase pentru
mâncare pentru animale de casă.
24. Materiale textile, articole de menaj din
materiale textile, articole din materiale textile
impermeabile la bucată, articole din materiale
textile pentru șaluri și eșarfe (yashmagh)
pentru acoperirea capului, articole textile de
menaj confecționate din materiale nețesute,
articole textile nețesute, baldachine cu volane,
bannere, bannere din material textil sau plastic,
bannere din plastic, batiste din material textil,
batiste din materiale textile, decorațiuni de
perete, etichete din material textil, covorașe
de rugăciune, cuverturi matlasate din frotir,
cârpe de menaj pentru ștergerea paharelor,
drapele și fanioane textile, dubluri interioare,
dubluri interioare confecționate din pânze
nețesute, etichete din material textil, fanioane
(cu excepția celor din hârtie), huse pentru
mobilă, fanioane din material textil sau plastic,
fanioane din pâslă, fanioane textile, huse
textile detașabile pentru aparate electronice
(neadaptate și neajustate), lenjerie, lambrechine
textile, lenjerie de uz casnic, material plușat,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, înlocuitori de textile, materiale
textile decorative drapate, materiale textile
pentru casă, materiale textile pentru decorare
interioară, materiale textile cauciucate, materiale
textile confecționate din materiale sintetice,
materiale textile confecționate din pânză de
in, materiale textile pentru imprimare digitală,
materiale textile pentru mobilier, materiale textile
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pentru steaguri și banderole, perdele scurte din
material textil, plase contra țânțarilor, produse
textile de uz casnic, prosoape (textile) pentru
uz în bucătărie, prosoape textile pentru uscarea
părului, prosoape de bucătărie (materiale
textile), saci pentru saci de dormit (adaptați în
mod specific), șervete de unică folosință, textile
de ambalat alimente, textile căptușite, șervete
din material textil pentru uscat, textile pentru
perete, produse de filtrare din material textil.
25. Articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului,
îmbrăcăminte,
accesorii
pentru
păr(voaluri),
articole
de
îmbrăcăminte
confecționate
din
blană,
articole
de
îmbrăcăminte impermeabile,
articole
de
articole
de
îmbrăcăminte pentru băieți,
îmbrăcăminte pentru copii,
articole
de
îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole
de
îmbrăcăminte
termice,
articole
de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși,
articole de îmbrăcăminte de ocazie, articole
de îmbrăcăminte din catifea, articole de
îmbrăcăminte
din
cașmir,
articole de
îmbrăcăminte
din mătase, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, articole de îmbrăcăminte
pentru dans, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole purtate în jurul
gâtului, articole vestimentare pentru bărbați,
ascoturi (cravate), halate de baie, slip bărbătesc
de baie, bandane, baticuri, batiste de buzunar,
bavete cu mâneci, nu din hârtie, bavete din
material plastic pentru sugari, bavete din material
textil pentru persoane adulte care servesc
masa, bavete din pânză, bavete pentru copii
(nu din hârtie), bavete, cu excepția celor
din hârtie, bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe de protecție pentru
urechi, bermude, blazere, blugi, bluze, bluze
de antrenament, bluze de trening, blănuri,
bluze sport, bluzoane, boa (eșarfe din pene),
bolerouri, brâuri (imbrăcăminte), bretele pentru
bărbați, bretele pentru imbracaminte, broboade
(articole de îmbrăcăminte), burka, caftane,
cămăși, camizole de noapte, cape și pelerine,
capoate, cardigane, centuri cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), cămăși purtate peste
îmbrăcăminte, cămăși și furouri, căști de
protecție contra frigului pentru urechi (articole
de îmrăcăminte), căptușeli confecționate (piese
vestimentare), centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), chimonouri, ciorapi, colanți,

combinezoane, confecții, costume, corsete
pentru talie, costume bărbătești și taioare,
costume de baie, costume de bal mascat și
de halloween, costume de ploaie, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
costume populare (îmbrăcăminte), cravate,
curele (accesorii vestimentare), echipament
sportiv, egări, eșarfe, etole (blănuri), flanele,
fuste, fulare (îmbrăcăminte), fuste-pantalon,
gabardine, geci, ghete din piele întoarsă,
ghetre, glugi, gulere, haine de casă, haine
de stradă, haine din denim (jachete, pardesie
etc.), haine din lână, haine și jachete de
blană, haine tricotate, halate de baie, halate
de casă, hanorace, helănci, îmbrăcăminte cu
led-uri încorporate, îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănușile de golf), îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte din
piele, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcă minte
pentru bărbați, femei și copii, impermeabile,
indispensabili, jachete, jachete (îmbrăcăminte),
lenjerie intimă și de noapte, jachete sport,
jambiere, jeanși denim, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, lavaliere, maiouri, mantale,
mănuși, mitene, măști de față (articole de modă),
măști pentru ochi, paltoane, pantaloni, pălării din
hârtie folosite ca articole vestimentare, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
papioane, pardesiuri, pelerine, veste de pescar,
articole de îmbrăcăminte din piele, ponchouri,
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), pulovere,
redingote, rochii pentru femei, salopete, șaluri,
șalvari, sarafane, sariuri, seturi de bluză și
jachetă, șorturi, șosete, șosete și ciorapi, taioare,
taioare-pantalon, topuri (articole vestimentare),
șube, trenciuri, tricotaje, treninguri (pentru
sport), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri, tricouri
imprimate, tunici, tutuuri, veste, voalete.
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile,
ace și ace cu gămălie pentru entomologie,
articole de păr (decorativ, fixare și protetice),
brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru chei, inele
sau lanțuri), fructe, flori și legume artificiale.
28. Aparate de joacă pentru interior pentru copii,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice
de tip arcade și aparate de jocuri electronice,
aparate de jocuri electrice educaționale pentru
copii, aparate de prestidigitație, aparate pentru
jocuri, articole de joacă educative, articole
fantezie pentru petreceri, articole si echipament
de sport, ornamente pentru petrecere și pomi de
Crăciun artificiali, jucarii, jocuri, articole de joaca
si articole pentru petrecere.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administraţie comercială,
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gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă
(promovare), servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de import-export, strângerea
la un loc în avantajul terţilor a produselor diverse,
in mod special a celor solicitate in clasele
9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28
(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, servicii de magazin
fizic sau on-line de comerț cu amănuntul
şi/ sau cu ridicată, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul de
opere de artă furnizate de galerii de artă, 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 vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
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 decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de șelărie, 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 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 ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, 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 mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
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
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, 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 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 blănuri, servicii de
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vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri sintetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seifuri,
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 în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
gătit, 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
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata
în legătură echipamente electrocasnice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, 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 materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de șelărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
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 echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05771

(111)180446

04/08/2021
CONF.CORP.COOP. F.A., STR.
BRESTEI NR 3C, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

GOLD ACTION
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
colectarea de fonduri și sponsorizare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05775
(111)179718
04/08/2021
GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NEGHINIȚĂ, STR.
CORNELIU COPOSU NR.20, JUD.
CLUJ, CLUJ - NAPOCA, 400235,
CLUJ, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR 12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare îmbrăcăminte,
încălțăminte, servicii de vânzare produse din
lemn, servicii de vânzare tipărituri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte altele decât cele publicitare.
───────

(540)

(111)179922

(210)
(151)
(732)

M 2021 05776

(740)

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

04/08/2021
MEDIALOGIC STUDIO SRL, STR.
AMURGULUI NR. 2G, LOCUINTA
NR. 3, JUDEŢ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NEGHINIȚĂ Copilărie, bucurie,
în neghiniţă-i armonie
M MEDIALOGIC STUDIO

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.02;
02.09.15; 06.07.25
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, bej, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice
20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului
28. Articole și echipament de sport, jucării, jocuri
și articole de joacă, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05
(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3d, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, servicii de tipărire digitală
la cerere de cărți și alte documente,
tipărire de materiale publicitare, servicii
de tipărire de articole de papetărie,
tipărire ștampile, colaționare (legare) de
materiale tipărite, servicii de finisare (pliere)
a materialelor tipărite, tipărire de cărți,
imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
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promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimarea
desenelor, reproducere fotografică, reproducere
de diapozitive fotografice, reproducerea de filme
cinematografice, multiplicare de discuri audio,
multiplicare de benzi audio, multiplicare de
casete audio, multiplicare de înregistrări pe
bandă.
41. Înregistrări de muzică, producție de
înregistrări audiovizuale, servicii de înregistrări
audio, servicii de înregistrări sonore, producție
de înregistrări muzicale, închirierea studiourilor
de înregistrări, producție de înregistrări
video, înregistrări pe bandă video, editare
de înregistrări video, editare de înregistrări
audio, producție de înregistrări master audio,
înregistrări pe benzi video (filmare), servicii
ale studiourilor pentru înregistrări video, servicii
pentru difuzarea de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, producție
de înregistrări educative audio și video, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, servicii
ale studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, furnizare de echipamente
de înregistrare, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, servicii de studio pentru
înregistrarea filmelor cinematografice, producție
de materiale muzicale într-un studio de
înregistrare, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, spectacole
muzicale, producție de spectacole, organizare
de spectacole muzicale, divertisment de tipul
concertelor, organizare și coordonare de
concerte, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de concerte.
42. Proiectare la comandă de pachete de
software, dezvoltare software, programare și
implementare, servicii de consultanță pentru
software, proiectare de sisteme software grafice,
design și dezvoltare de software, servicii de
personalizare de software, consultanță tehnică
pentru aplicarea și utilizarea software-ului de
calculator, consultanță în materie de proiectare
și dezvoltare de software, reparare de software
de calculator, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
dezvoltare de programe de procesare a datelor
pe bază de comandă de la terți, programare de
pagini web personalizate, proiectare și creare de

pagini principale și pagini web, consultanță în
materie de design de pagini web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05778

(111)180447

04/08/2021
SC MEGA IMAGE SRL, BDUL TIMIȘOARA, NR. 26, ET.
2, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MEGA
(531)

Clasificare Viena: 03.01.01; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:alb (Pantone 000C
White), gri (Pantone Warm Grey 6),
negru (Pantone Black), roşu (Pantone
Bright Red)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
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preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi

şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
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.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
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, perii, cu excepţia pensulelor,
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materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici şi
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moş
şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
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.
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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
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.

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate

alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

(111)179522

(210)
(151)
(732)

M 2021 05780

(740)

PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IASI,
700730, IAȘI, ROMANIA

04/08/2021
GANZ AUTO CENTER SRL, STR.
CLOPOTARI NR. 8, BLOC 612, SC
B, ETAJ 1, AP. 6, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Ganz Auto Center
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.03
(591) Culori revendicate:rosu
(Pantone1795C), negru (Pantone
Black6C), albastru (Pantone 2757C),
gri (Pantone 425C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
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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,
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, 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, 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,
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, servicii 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 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, 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, producerea de
programe de teleshopping, 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, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
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cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de comerţ cu vehicule.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii actuariale, 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, 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, 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 şi/sau 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, 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, transfer electronic de monede
virtuale, elaborare de cotații pentru estimare
de costuri, multifinanțare, servicii de plăţi
cu portofel electronic, schimb financiar de
monede virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea
vehiculelor, împrumuturi în schimbul titlurilor
de valoare, subscrierea asigurărilor de
viaţă, împrumuturi (finanţare), servicii bancare
de tip credit ipotecar, fonduri mutuale,
evaluare numismatică, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de 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, oferirea de
reduceri întreprinderilor participante ale terţilor
prin utilizarea unui card de membru, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, servicii de
împrumut, de credit și leasing financiar, servicii
financiare privind leasingul de vehicule.

39. Transportul cu maşini blindate, închirierea
de ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, 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, servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, furnizarea
de direcţii de deplasare în scopuri de
călătorie, francarea corespondenţei, transportul
de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
servicii de agenţie de transport (expediere
(am.)), 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, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transport, transportul turiştilor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, informaţii despre transport, logistica
transporturilor, rezervări de călătorie, transportul
de mobilier, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, împachetarea bunurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179894
05/08/2021
PAUL-EDUARD VAMANU, STR.
ISTRIEI NR. 4, BL. 21E, SC. 1, ET.
6, AP. 38, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 05791

Denikos
(511)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi

pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comerţ online cu amănuntul şi cu
ridicata al produselor: textile şi înlocuitori pentru
textile, lenjerie de uz caznic, perdele din material
textil sau plastic, dantelă şi broderie, panglici şi
şnururi, nasturi, copci de tip moş şi babă, ace
şi ace cu gămălie, flori artificiale, decoratiuni
pentru păr, păr fals, jocuri, jucării şi obiecte de
divertisment, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică şi de sport, decoratiuni pentru
pomul de Crăciun, articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi pentru acoperirea capului, haine
pentru copii, trusouri pentru botez, publicitate,
managementul, organizarea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou pentru şi în legătură cu
aceste produse.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05800

(111)180448

05/08/2021
SC TENGDA TRADING SRL, STR.
PLUGUŞOR, NR. 86, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manșoane/manșete îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru cicliști, gulere detașabile,
pernuțe împotriva transpirației pentru rochii,
rochii, capoate, pantofi sau sandale din
iarba esparto(espadrile), pantofi de fotbal/
ghete de fotbal, încălțăminte, trenciuri
(îmbrăcăminte), galoși, jartiere, burtiere, mănuși
(îmbrăcăminte), pantofi Pentru gimnastică,
cizmulițe, cloșuri pentru pălării(schelete),
pălării, tocuri, glugi(îmbrăcăminte), ciorăpărie,
jachete(îmbrăcăminte), jersee îmbrăcăminte),
rochii tip pulover/rochii tip salopetă, chiloți
de damă/chiloți pantalonași, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), cravate, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbătești/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, pijamale,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte de-a gata, sandale, sariuri,
plastroane pentru cămăși, cămăși, pantofi,
cămăși cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni
scurți tip fustă, papuci, furouri (lenjerie de
corp), bretele pentru susținerea șosetelor,
șosete, branțuri, pantofi de sport, maieuri
sport, ciorapi, jachete căptușite (îmbrăcăminte),
costume, flanele/pulovere/ hanorace (pulovere),
tricouri cu mânecă scurtă, colanți, bombeuri
pentru încălțăminte, togi, jobene, benzi pentru
manșetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am.), chiloți, lenjerie de
corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/ jiletci.
───────

(210)
(151)
(732)

ANCORA DE AUR
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 18.04.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Sandale de baie, papuci de baie, costume de
baie, pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
corsaje (lenjerie), cizme pentru sporturi, cizme,
chiloți tip boxeri, bretele pentru îmbrăcăminte
suspensoare)/suspensoare, sutiene, camizole,
caschete, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane

(540)

M 2021 05801

(111)180449

05/08/2021
ALEX MELCOVICH BH SRL, STR.
ION IONESCU DE LA BRAD, NR.33
D, JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
610209, NEAMȚ, ROMANIA

Pop Cola gustul timpului
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Preparate non-alcoolice pentru fabricarea
bauturilor, bauturi nealcoolice.

1201

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05807
(111)180450
05/08/2021
RIA MERIDIAN SRL, CALEA
TURZII NR 62, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400193, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Casa Despi Cidru Artizanal
Genesis de la Casa Despi

Pastel
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 26.11.12
(591) Culori revendicate:portocaliu (Hex
#f2d4a5), verde (Hex #dbead8),
albastru (Hex #b2d9f6), mov (Hex
#c5a8cd), rox (Hex #cd526c), negru
(Hex #000000 )
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).
───────

(111)180451
05/08/2021
BIO BANAT ORG SRL, STRADA
ALBINELOR, NR. 40, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMIȘOARA, 300244, TIMIȘ,
ROMANIA
M 2021 05816

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.11.01; 24.09.05; 05.03.11; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice pre-amestecate, amestecuri alcoolice
pentru cocteiluri, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, băuturi alcoolice care conțin fructe,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
energizante, băuturi alcoolice pe bază de cafea,
băuturi alcoolice pe bază de ceai, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât cele
bazate pe bere, băuturi aperitive pe bază de
lichior, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de
rom, băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băutură sangria, băutură spirtoasă japoneză
dulce pe bază de orez (shiro-zake), băuturi
răcoritoare aromatizate, cocteiluri, cocteiluri
alcoolice care conțin lapte, cocteiluri alcoolice
de fructe, cocteiluri alcoolice preparate, cocteiluri
alcoolice în formă de gelatine răcite, cocteiluri
preparate pe bază de vin, extracte din fructe
cu alcool, punci de rom, punci de vin, punciuri
cu alcool, băuturi spirtoase, absint, aguardiente
(băuturi spirtoase pe bază de trestie din zahăr),
amestec de whisky, aquavit, arac (băutură),
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
băutură spirtoasă albă chinezească (baiganr),
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băutură spirtoasă chinezească fermentată
(laojiou), băutură spirtoasă chinezească pe bază
de sorg (gaolian-jiou), băutură spirtoasă de
ginseng, băutură spirtoasă din orz decorticat,
băutură spirtoasă fermentată, băutură spirtoasă
japoneză albă (shochu), băutură spirtoasă mixtă
chinezească (wujiapie-jiou), băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi distilate, băuturi spirtoase
chinezești pe bază de sorg, băuturi spirtoase
distilate coreene (soju), băuturi spirtoase
distilate din orez (awamori), băuturi spirtoase
japoneze regenerate (naoshi), băuturi spirtoase
tonice aromatizate, băutură spirtoasă tonică
aromatizată cu extracte de ace de pin (matsubazake), băutură spirtoasă tonică aromatizată
cu extracte de prune japoneze (umeshu),
băutură spirtoasă tonică cu extracte de ierburi
(homeishu), digestive (lichioruri și spirtoase),
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), distilat de vișine, extracte
de lichioruri spirtoase, lichior de ginseng roșu,
lichior japonez aromatizat cu extracte de prune
japoneze, lichior japonez conținând extracte de
plante, lichior japonez aromatizat cu extracte din
ace de pin, rachiu, rachiu de ienupăr, rachiu
pentru gătit, rom, rom din sirop de trestie de
zahăr, rom infuzat cu vitamine, shochu (băuturi
spirtoase), vișinată, votcă, whisky, șnaps, whisky
canadian, whisky din malț, 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, curaçao, hidromel, înlocuitori
de sake, vin, amontillado, aperitive pe bază de
lichior din alcool distilat, băuturi pe bază de
vin, 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 cu alcool, vinuri albe spumante, 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, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, esențe
alcoolice, extracte alcoolice, cidru, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, 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, cidru dulce, cidru sec.
───────

(111)179527
06/08/2021
SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.,
AVENIDA GÓMEZ MORIN NO.
1111, COLONIA CARRIZALEJO,
C.P. 66254, NUEVO LEON, SAN
PEDRO GARZA GARCIA, MEXIC

(210)
(151)
(732)

M 2021 05821

(740)

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

(540)

Tasty and Healthy
Food Yeggie
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
gri, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Turtite de burger preparate din carne de
vită, pui, porc, curcan, carne mărunțită de vită,
pui, porc, curcan, carne tocată de vită, pui,
porc, curcan, chiftele preparate din carne de
vită, pui, porc, curcan, cârnați din carne de
porc și de curcan, șuncă din carne de vită, pui,
porc, curcan, mezeluri uscate (salam, peperoni,
chorizo, salchichon) preparate din carne de
vită, pui, porc, curcan, înlocuitori de produse
lactate, brânzeturi, smântână (produse lactate),
unt, iaurt, sosuri pentru gustări, piept de pui, piept
de curcan, bucățele (bulete) pane din carne de
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vită, pui, porc, curcan, pește, somon (nu viu),
file și fripturi din carne de vită, pui, porc, curcan,
pește.
30. Pizza, taco, burritos (mâncare mexicană),
mâncăruri preparate din carne de vită, pui,
porc, curcan, fajitas (fel de mâncare mexicană)
preparate din carne de vită, pui, porc, curcan,
sosuri.
35. Publicitate,
servicii
de
intermediere
comercială, servicii de comerț cu produse
alimentare
și
băuturi
nealcoolice
în
numele terților (servicii de intermediere
comercială),
managementul
afacerilor
comerciale, administrație comercială, întocmire
de reclame, marketing, servicii promoționale
pentru produse, prezentarea de produse prin
orice mijloace de comunicare pentru vânzare
cu amănuntul, servicii de comerț electronic
și anume, furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vânzare, servicii de vânzare
cu ridicata și cu amănuntul a tuturor tipurilor
de produse alimentare și băuturi nealcoolice,
servicii de achiziție și de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, inclusiv marketingul electronic al
tuturor tipurilor de produse alimentare și băuturi
nealcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180452
06/08/2021
CRAMELE CRISANA
COOPERATIVA AGRICOLA, SAT
CAMĂR NR. 414A, JUDEȚUL
SALAJ, COMUNA CAMĂR, SĂLAJ,
ROMANIA
M 2021 05822

CRAMELE ULM
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.24; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Struguri proaspeți.
33. Vin.
───────

(111)180453

(210)
(151)
(732)

M 2021 05827

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51 ET. 1, SC. A, AP. 4, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

06/08/2021
ROMTOX INVESTING GROUP
SRL, ŞOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NISHMAN
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(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
igienă, preparate și articole dentare, suplimente
alimentare si preparate dietetice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de importexport, administrarea vânzărilor, analiză de preț,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de produse în numele societăților
terțe, abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicaţii.

35. Publicitate, publicitate scrisă, publicitate

online,
publicitate
radio
si
televizata,
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor, toate acestea in legătură cu produsele
si serviciile din clasele 30,39 si 43.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, toate acestea in legătură cu clasa 30.
43. Alimentație publică.
───────

M 2021 05838

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05830

(111)180454

06/08/2021
DANUT GABRIEL AMBROSIE,
STR. FRASINULUI NR. 23, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110355, ARGEȘ,
ROMANIA

(111)180515

(210)
(151)
(732)

06/08/2021
SENIC COM S.R.L., STR.
BARIERA VÎLCII NR. 247, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

SENIC gross & market
(531)

Artizani de Dulce
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață.

Clasificare Viena: 18.01.19; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarketuri și on-line în legătură cu produse alimentare,
băuturi alcoolice și nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu geluri de duș, săpunuri,
șampon de par, deodorante si antiperspirante,
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loțiuni si creme de corp, creme de față,
tampoane si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje, produse
demachiere si curățare, șervetele si dischete
demachiante, tratamente si seruri pentru ten,
uleiuri cosmetice, spuma si gel de ras,
after shave, aparate de ras clasice, accesorii
aparate de ras clasice, spumă si săruri de
baie, tratamente îngrijire corp, ceară, benzi si
creme depilatoare, accesorii depilare, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătura cu plasturi, bureți de baie, tratamente
si mască de par, accesorii tuns si vopsit,
vopsea de par si oxidant, fixativ si spuma
de par, perii de par si piepteni, balsam de
par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarketuri, minimarket-uri i on-line in legătură cu
produse autobronzante, produse cu protecție
solară, produse după plaja, pastă de dinți,
produse pentru îngrijirea dinților, ață dentară,
periuțe electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu produse
de curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,

soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarketuri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarketuri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarketuri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarketuri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
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și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarketuri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarketuri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarketuri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarketuri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, supermarket-uri, hypermarketuri, minimarket-uri si on-line in legătură
cu produse agricole, horticole și silvicole,
animale vii, alimente și accesorii pentru
animale domestice, hrană și accesorii pentru
animale de companie, accesorii pentru fumători,

produse din tutun, stimulente legale, servicii
de vânzare de produse cu logo imprimat
si anume pungi și articole pentru ambalat
și depozitat din hârtie și carton, sacoșe din
material textil, pungi și articole pentru ambalat
și depozitat din material plastic, umbrele,
brelocuri, brichete, suporturi pentru pahare din
hârtie și material plastic, căni și pahare din
hârtie, sticlă și material plastic, articole pentru
acoperirea capului, tricouri, toate acestea ca
element publicitar-decorativ, publicitate, servicii
de promovare, organizarea de târguri și
expoziții în scop comercial și/sau publicitar,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, distribuire
de materiale publicitare şi promoţionale, servicii
de prezentare de produse, marketing direct,
date referitoare la afaceri, marketing, distribuire
de eșantioane, organizarea și gestionarea
programelor promoționale și motivaționale,
stocarea și recuperarea de informații în domeniul
vânzării cu amănuntul și cu ridicata, aranjarea
produselor și aranjarea produselor pe raft,
controlul stocului de produse destinate vânzării,
controlul stocurilor cu ajutorul bazelor de date,
servicii de inventariere a stocurilor, creare de
ambalaje comerciale (publicitate și promovare),
servicii de administrare a afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, consultanță în domeniul
administrării, inclusiv în domeniul soluțiilor
privind francizele.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05854
(111)179929
09/08/2021
FETHI YILMAZ, STR. PRAHOVA
NR. 8, JUDETUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(111)180455
09/08/2021
DELACO DISTRIBUTION SA,
STR. TÂRGULUI NR. 6, JUDEŢ
BRAŞOV, CODLEA, 505100,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05856

(740)

MDP RIGHTS AGENCY S.R.L., STR.
LUNGĂ NR. 270, JUDEŢUL BRAŞOV,
500450 BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

YILSAN
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:rosu (HEX #FF0000,
#ED1925, #EB1B24), gri (HEX
#F3F3F3, #F0F0F0, #F3F3F5), negru
(HEX #000000, #1E1E1E)
(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.
───────

delaco TONI JUNIOR yo-yo!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.25;
26.11.02
(591) Culori revendicate:Verde, galben,
albastru, roşu, portocaliu, violet, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
───────

1208

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05858
(111)180456
09/08/2021
LUMOGRAFICA SRL, STR.
PICTOR OCTAV BĂNCILĂ NR.43A,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400402, CLUJ, ROMANIA

(111)180459
10/08/2021
OPTISAN CLINIC SRL, STR.
PIETRIȘ NR. 1, CAMERA 3, BL.
D31, SC.A, AP. 2, JUDEŢ SĂLAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05875

(740)

KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 90,
ROMANIA

(540)

RENECOV
LG LUMOGRAFICA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie și pentru măsurarea timpului.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse și servicii oftalmologice de toate
tipurile și în special pentru creșterea acuității
vizuale, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site
web sau platforme specializate, astfel încât
terţii le cunoască şi să le achiziţioneze
comod, realizarea de reclame, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv online,
furnizarea de informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, servicii furnizate de magazine online
specializate, publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet și prin
intermediul unui site web specializat.
44. Servicii medicale și conexe acestora, servicii
de oftalmologie, de optometrie, de imagistică
optică pentru diagnosticare medicală, servicii
de consiliere medicală, în special în domeniul
oftalmologiei, servicii de diagnosticare și tratare
a afecțiunilor oftalmologice și asociate acestora,
proceduri de recuperare neuro-cognitivă și
vizuală, tratamente medicale prin terapii vizuale
ce conțin procese de reintegrare și reglare
senzorială.

───────

───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180457
09/08/2021
INSTANT IMPORTS TRADE SRL,
ȘOS. VIRTUȚII NR. 18, BL. R11E,
SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060786, ROMANIA
M 2021 05873

Serenity Orgone
(511)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05876
(111)180461
10/08/2021
SOC. OLTINA IMPEX PROD
COM SRL, STR. SOCULUI NR.
20A, JUDEŢ PRAHOVA, URLATI,
PRAHOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

LA BAGADELLE

(111)180463
10/08/2021
NICOLAE MARIN, STR. MIORITA
NR. 10 P, JUDETUL ILFOV,
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

M 2021 05889

nick nnd

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180462
10/08/2021
EXPERT CERT SYSTEMS, STR.
PASARANI NR. 70, BL. 1, SC.
B, ET. 1, AP. 14, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 05878

M 2021 05891

(740)

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BULEVARDUL
LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, SC. 3,
AP. 55, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

EXPERT CERT SYSTEMS
(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de certificare, sisteme
management şi produse pentru construcţii.

(111)179959
10/08/2021
SC JUST MASTER ACTIVITIES
SRL, BDUL MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 53, ET.
3, SECTORUL 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

de

───────

Master Logistics
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu, mov, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, transport și depozitare, transport
și depozitare de bunuri, colectare, transport și
livrare de produse, servicii de transport comercial
de mărfuri, servicii de transport de mărfuri pe
distanțe scurte, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii oferite
de persoane sau firme care se ocupă cu
transportul mărfurilor pe cale rutieră, transport
de marfă, transport de mărfuri, transport rutier
de mărfuri, servicii de mutare industriale
(transport), depozitare de marfă după transport,
depozitare de marfă înainte de transport,
livrare și depozitare de bunuri, depozitare
și livrare de bunuri, servicii de depozitare,
depozitarea mărfurilor, depozitare de produse,
servicii de depozitare de produse, servicii de
depozitare și păstrare în magazii, transport,
ambalarea și depozitarea bunurilor, servicii
de agenție de transport (expediere (am.))/
servicii de agenție de transport, închirierea
de garaje, operațiuni de încărcare-descărcare,
depozitarea de bunuri, depozitare/înmagazinare,
logistica transporturilor, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05894
(111)180464
10/08/2021
HOLCIM (ROMANIA) SA,
CALEA FLOREASCA NR. 169A,,
CLĂDIREA B, ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DynaHPC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Lianți chimici pentru beton, compuși pentru
legarea betonului, agenți pentru tratarea
betonului, amestecuri de aditivi chimici pentru
beton, produse chimice folosite la fabricarea
betonului, lianți (adezivi), cu excepția celor
pentru papetărie sau menaj, lianți speciali pentru

beton compactat prin cilindrare, aglutinanți
pentru mortar si beton, adezivi pentru mortar,
inhibitori pentru mortar, aditivi chimici pentru
mortar, amestecuri chimice pentru mortar,
substanțe, produse și preparate chimice și
elemente naturale, substanțe pentru decaparea
mortarului, substanțe (chimice) pentru curățarea
mortarului, agenți de legare pentru amestecuri
cu mortare, mortar chimic de etanșare
folosit în industria construcțiilor, compoziții
chimice utilizate în construcții, materiale adezive
pentru industria construcțiilor, compoziții chimice
folosite în industria construcțiilor, adezivi și
lianți pentru utilizare în industria construcțiilor,
compoziții chimice pentru injectare în structuri de
construcții, compuși de etanșare pentru folosirea
în construcții (produse chimice), cimenturi
adezive, conservanți pentru ciment, aditivi
chimici pentru ciment si beton, compoziții pentru
fixarea cimentului, aditivi folosiți la amestecarea
cimentului, acceleratori de priză a cimentului,
compoziții chimice pentru întărirea cimentului,
agenți de dispersie folosiți la ciment, aditivi
chimici pentru materiale de cimentare, produse
chimice sub formă de aditivi pentru ciment,
preparate pentru impermeabilizarea cimentului,
cu excepția vopselelor și uleiurilor, acceleratori
pentru întărirea betonului, aditivi pentru beton,
paste pentru beton, inhibitori pentru beton.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, structuri și construcții
nemetalice
transportabile,
materiale
de
construcție din beton, materiale nemetalice de
armare pentru construcții, beton, ciment, mortar,
ipsos, materiale agregate folosite la beton,
materiale țesute (nemetalice) pentru beton,
beton pentru turnare, stâlpi din beton, cărămizi
de beton, mortar pentru echilibrarea betonului,
beton gata amestecat turnat pe șantier, stâlpi
din beton ca materiale de construcție, beton
industrial folosit la lucrările de construcții
civile, beton autonivelant destinat utilizării la
construcția de clădiri, materiale de construcții
din beton armat cu materiale plastice și fibră de
sticlă, beton pentru monumente, betoane armate
și nearmate, ciment pentru construcții.
35. Regruparea în interesul terților a produselor
din clasele 1 și 19 (exceptând transportul lor)
pentru a permite terților sã le achiziționeze
în mod convenabil, aceste servicii pot fi
furnizate prin intermediul magazinelor online,
magazinelor fizice, site-urilor de socializare,
servicii de vânzare cu amãnuntul în legãturã
cu materiale de construcții nemetalice, servicii
de comenzi online, servicii de vânzare
cu ridicata în legãturã cu materiale de
construcții nemetalice, servicii de expunere
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comercialã de mãrfuri, servicii de promovare
comercialã prin mijloace audiovizuale, pregãtire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, promovare
a vânzãrilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, difuzare
de materiale publicitare online, promovare a
vânzãrilor prin mijloace audiovizuale, publicitate
online, publicitate și reclamã prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, activitãți de
marketing și publicitate în vederea educãrii
și responsabilizãrii consumatorilor privitor la
materialele de construcții, servicii de prezentare
a companiei și a rolului activ în responsabilitatea
fața de mediu, promovarea serviciilor și a
soluțiilor pentru fabricarea materialelor de
construcție sustenabile, realizarea de materiale
publicitare, online și offline, de promovare a
campaniilor dedicate eficienței și performanței
materialelor de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, furnizarea de informații în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții de clădiri,
supraveghere a lucrărilor de construcții,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
reparații clădiri, reparații în construcții, reparații
de construcții, reparații și întreținere de clădiri,
reparații și renovări de clădiri, lucrări de reparații
în construcții, întreținere și reparații de sisteme
de conducte, servicii de consiliere cu privire la
reparațiile la clădiri.

(111)179520
10/08/2021
ANGHEL IULIAN-RADU, STR.
EPISCOP MARTON ARON NR.21,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05897

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TRIPP DE UCENIC A

───────
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 10.05.13
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi marketing, marketing online şi
offline, servicii de promovare artişti, publicitate
radio, servicii de consiliere în afaceri privind
francizele.
41. Producţie de emisiuni TV, producţie de
emisiuni radio, producţie de emisiuni online,
producţie de vlog-uri.
44. Servicii de înfrumuseţare, servicii de
hairstylist.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05906

(111)180465

11/08/2021
ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR. 46, JUD.
ALBA, SEBEŞ, ALBA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

RomChérie Plăcerea
ta de zi cu zi!

produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie congelate umplute cu carne
și legume, produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie din foitaj care conțin șuncă,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie umplute cu fructe, profiteroluri, rulouri
de primăvară (produse de patiserie), savarine,
scoici de aluat pentru tarte, scoici de patiserie,
tarte, tarte cu cremă englezească custard,
tarte de mere, tarte dulci sau sărate, tarte
glazurate, vafe din ciocolată, biscuiti cu gust de
brânză, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, cornuri, specialități de patiserie,
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, aluat
pentru pateuri, aluat pentru pizza, aluat înghețat,
pateuri de foietaj.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 09.07.19; 02.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Gogoși, gogoși cu brânză proaspătă de vaci.
30. Blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, blaturi de pizza congelate,
covrigei, covrigei moi, pizza, pizza congelată,
pizza conservată, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pizze negătite,
biscuiți dulci pentru consum uman, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
biscuiți pentru consum uman, preparați din malț,
biscuiți sub formă de rulouri, coșulețe din foietaj
pentru umplere cu diverse garnituri, coșulețe
din foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-auvent), cremșnituri, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, foi de patiserie congelate, foi de
plăcintă, fursecuri, gogoși cu gaură în mijloc,
gustări de tip tort de fructe, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, napolitane rulou
(biscuiți), pateuri (patiserie), pișcoturi, pișcoturi
(prăjituri), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte cu
cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu legume,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte proaspete,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate,
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05907

(111)180466

11/08/2021
ALEXANDRU BECUȚ, STR.
VIITORULUI NR. 88-90, ET. 4,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 90, ROMANIA

(540)

administrarea afacerilor în sistem de franciză,
servicii oferite sau asociate cu funcționarea și
francizarea de restaurante și a alte stabilimente
sau facilități legate de desfacerea hranei și
a băuturilor, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, furnizarea de informații și
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, servicii de agenţii de importexport, servicii oferite de lanțuri de magazine și
magazine online, administrație comercială.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurante cu servire rapidă (snack – baruri,
servicii oferite de patiserie, cofetărie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180467
11/08/2021
ION JIANU, SAT IZVOARELE,
JUDEŢ TELEORMAN, COMUNA
IZVOARELE, TELEORMAN,
ROMANIA

M 2021 05909

BERLINER FOR
DONUT'S SAKE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Preparate din cereale, patiserie și cofetărie,
gogoși, gogoși glazurate,, gogoși umplute,
dulciuri, prăjituri.
35. Servicii de comerţ (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terților a
produselor de patiserie și de cofetărie, în special
gogoși, ape minerale, gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor,
limonade, smoothies, fresh-uri (exceptând
transportul lor), prezentarea pentru vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terții să le cunoască și să le
achiziționeze comod, publicitate în domeniul de
activitate, publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet și prin
intermediul unui site web specializat, servicii de
consultanță și asistență în domeniul afacerilor,

La Jana Si Geta O
COOPERATIVA AGRICOLA
PUR ROMANEASCA
(531)

Clasificare Viena: 06.07.25; 15.01.01;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, verde
(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 comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață.
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31. Produse agricole, horticole, forestiere și

cereale, animale vii, fructe și legume proaspete,
semințe, plante și flori naturale, hrană pentru
animale, malț.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
───────

37. Servicii de construcții, servicii de instalare

și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
42. Servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180468
11/08/2021
SC INTERMEDIO GENERAL
GRUP SA, SOS. BUCURESTIPLOIESTI NR. 172-176, CLADIREA
A, ETAJ 3, THETA FURNITURE &
MORE, SECTOR 1, BUCURESTI,
013686, ROMANIA
M 2021 05913

(111)179681

(210)
(151)
(732)

M 2021 05918

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

11/08/2021
BUFTEA LAKE RESORT SRL,
STRADA ALEEA CU BRAZI, NR.
3-5, LOT 1, C1 - RESTAURANT,
BIROU, JUDEŢ ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Bokaa BACK TO
NATURE EVENTS

theta furniture & more
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.01
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2035
U, Pantone 185 C, negru (Pantone
neutral Black U, Pantone 426 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, scoici, spumă de mare, chihlimbar
galben.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.22;
29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, servicii de divertisment, furnizarea
de concerte de muzica in direct, de muzica
prin intermediul disc jockey-urilor, spectacole
interpretate in direct de catre o formatie
muzicala, aparitii personale ale artistilor
de divertisment profesionisti, si reprezentatii
orchestrale si de dans, rezervari de concerte.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii oferite
de restaurant, servicii de furnizare de alimente
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si bauturi, cazare temporara, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05920

(111)180469

11/08/2021
CRISTIAN FRONEA, BD. I
C BRATIANU 104, BL.SR1B,
AP.19, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

signature DESIGN
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:negru, alb, auriu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Robinete, articole sanitare realizate din
porțelan, articole sanitare realizate din piatră,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, filtre pentru
aparate sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, pisoare (obiecte sanitare), vane
(robinete), robinete de combinare (robinete),
robinete automate, mânere de robinete, robinete
pentru baie, robinete de duș, robinete de
apă, robinete pentru lavoare, aeratoare pentru
robinete, robinete de canalizare, robinete pentru
conducte, robinete pentru țevi, robinete pentru
bideuri, pulverizatoare pentru robinete, robinete

acționate fără atingere, robinete monocomandă
pentru chiuvete, robinete de apă controlate
electric, robinete pentru alimentare cu apă,
robinete de amestec pentru chiuvete, lavoare
individuale, dopuri din metal pentru lavoare,
accesorii de scurgere pentru lavoare, lavoare
sub formă de cădițe, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, robineți pentru lavoare, montați
în perete, bideuri, bideuri portabile, vase de
toaletă cu jeturi de apă integrate în bideuri,
robineți pentru bideuri, montați în perete,
paravane de cadă, jeturi pentru cadă de baie,
căzi de baie cu aparate incorporate pentru
facilitarea ieșirii din cadă, dușuri, dușuri electrice,
dușuri manuale, dușuri portabile, furtunuri de
duș, cabine pentru duș, căzi de duș, stropitoare
pentru duș, capete de duș, unități de duș,
aparate de duș, platforme de duș, căzi cu duș,
panouri de duș, dușuri de tavan, uși pentru
cabine de duș, capete de pulverizare pentru
dușuri, căzi pentru duș, căzi de baie, căptușeli
pentru căzi, ajustate, duze pentru căzi cu
hidromasaj, căzi pentru băi de șezut, chiuvete,
chiuvete metalice, chiuvete pentru baie, dopuri
pentru chiuvete, chiuvete de bucătărie, chiuvete
din oțel inoxidabil, piedestaluri pentru chiuvete
pentru baie, chiuvete cu picior pentru baie,
dopuri din metal pentru chiuvete, pulverizatoare
pentru chiuvete de bucătărie, robinete simple
pentru chiuvete de baie, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, robinete cu două rozete, căzi
cu hidromasaj.
21. Accesorii pentru toaletă și baie, și anume
suporturi pentru prosoape, mânere pentru cadă,
dozatoare de săpun, vase de săpun, suporturi
pentru săpun, pahare pentru periuță de dinți,
suporturi pentru pahare pentru periuță de
dinți, lavoare (lighene, nu părți ale instalațiilor
sanitare).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil produsele menționate în clasele
11 și 21 (cu excepția transportului acestora),
serviciile menționate anterior pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru, vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de publicitate si
promovare cu privire la produsele mentionate in
clasele 11 si 21.
37. Instalarea aparatelor sanitare, instalare de
echipamente sanitare.
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42. Servicii de proiectare tehnică obiecte
sanitare, servicii de proiectare referitoare la
instalarea de obiecte sanitare.
───────

(210)
(151)
(732)

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

(740)

M 2021 05921

(111)180470
12/08/2021
LA CASA ANDA & STEF SRL,
STR. GRAL VARTEJANU NR. 4A,
JUDEȚ CONSTANȚA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2021 05922

(111)179930

11/08/2021
ASCENZA AGRO ROMANIA SRL,
BD. PIPERA 1/VII, NORD CITY
TOWER, ET. 5, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARINOVA, STR.
CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUDEȚ ARAD, ARAD, 310151,
ROMANIA

(540)

KRESOSTAR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Medii de cultivare (substraturi), îngrășăminte
și substanțe chimice destinate utilizării
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte și substanțe chimice utilizate în
agricultură, horticultură și silvicultură.
5. Preparate și articole pentru combaterea
dăunătorilor, fungicide pentru uz agricol,
erbicide,
insecticide,
pesticide
agricole,
biopesticide agricole.

Pizzerie La John Restaurant
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 08.07.04;
02.01.11; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, alb, negru,
maro, roșu, verde, vișiniu, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de pizzerii.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05933

(111)179697

12/08/2021
GOYA DEVELOPMENT SRL,
STRADA AIDA, NR. 7, CAMERA
1,AP. 14, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR.33, AP.07, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

goya
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 14.05.21
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, organizare de închirieri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, închiriere de
case, închiriere de apartamente, închirieri
de locuințe (apartamente), servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
închiriere de centre de afaceri, administrarea
afacerilor financiare, management financiar
pentru afaceri.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de construcții, servicii de construcții
civile, demolări de construcții, demolare de
construcții civile, instalare de schele pentru
construcții civile, executare de cofraje pentru
construcții civile, construcții de infrastructură,

nivelarea terenurilor pentru construcții, servicii
de construcții de infrastructură civilă, servicii
de construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții de
clădiri comerciale, servicii de construcții de clădiri
instituționale, servicii de construcții și reparații de
clădiri, lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
servicii de construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, construcții de case pe bază de
comandă, construcții de locuințe pe bază de
comandă, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcție de clădiri
de apartamente, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții și
demolări de clădiri, lucrări de instalații sanitare,
lucrări de construcții subterane legate de
instalații sanitare, închirieri de echipamente de
instalații sanitare, reparare de instalații sanitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
servicii de instalații electrice, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, furnizare
de informații privind renovarea clădirilor,
renovare de proprietăți, renovarea instalației
electrice, renovarea interioară a clădirilor,
servicii de renovare a apartamentelor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii
de informații legate de renovarea clădirilor,
renovarea clădirilor, renovare de clădiri,
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
renovare a clădirilor, renovarea ferestrelor,
servicii de contractare pentru realizarea de
pavaje, servicii de efectuare de terasamente,
amenajarea spațiilor comerciale, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor pentru
magazine (constructii), servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor (constructii),
servicii de reparații clădiri, pregătirea terenului
pentru construcții, servicii de management în
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile, servicii de instalaţii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05934

(111)179834

12/08/2021
CATERING&EVENTS LOGISTICS
S.R.L, SOSEAUA OLTENITEI
NR. 15-15A, CAMERA 1, ETAJ 2,
AP.16, JUDETUL ILFOV, POPESTI
LEORDENI, B, ILFOV, ROMANIA

îngrijire a sănătăţii pentru oameni, centre spa,
saună, frizerie şi coafură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05935

(111)179699

12/08/2021
GOYA DEVELOPMENT SRL,
STRADA AIDA,, NR. 7, CAMERA1,
AP. 14, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR.33, AP.07, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Crama Trei Conace
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.12
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
558C) , (Pantone 5747C), rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. vinuri cu
denumire de origine controlată din arealul buzau
si produse asociate.
35. Publicitate, afaceri comerciale (comerţ en
gros şi en detail), exploatare reţele magazine,
servicii de agentii de import- export.
39. Transport,
ambalare,
depozitare ,îmbuteliere si distribuţie de mărfuri,
organizare de călătorii.
41. Servicii oferite de hoteluri în domeniul
divertismentului ,inclusiv oferirea de facilităţi
sportive, oferirea de facilităţi pentru menţinerea
condiţiei fizice şi sanătăţii, organizarea de
activităţi culturale şi divertisment.
43. Oferirea de servicii hoteliere, de alimentaţie
publică, în special restaurant, bar, crama
şi catering, oferirea de servicii de cazare
temporară, inchirierea de spatii pentru
organizare de banchete, nunţi, botezuri,
conferinţe şi întâlniri personale şi de afaceri.
44. Oferirea
de
servicii
terapeutice
şi
înfrumuseţare, inclusiv servicii de igienă şi de

goya
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 07.01.09; 26.04.01; 26.11.07
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, organizare de închirieri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, închiriere de case,
închiriere de apartamente, închirieri de locuințe
(apartamente), servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, furnizare de informații pe
internet privind afacerile imobiliare, închiriere
de centre de afaceri, afaceri(imobiliare),
administrarea afacerilor financiare, management
financiar pentru afaceri.
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37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
demolări de construcții, servicii de construcții,
demolare de construcții civile, servicii
de construcții civile, instalare de schele
pentru construcții civile, executare de
cofraje pentru construcții civile, servicii de
construcții de infrastructură, nivelarea terenurilor
pentru construcții, servicii de construcții de
infrastructură civilă, servicii de construcții
de clădiri rezidențiale, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții de clădiri
comerciale, servicii de construcții de clădiri
instituționale, construcții și reparații de clădiri,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
montare (instalare) de șarpante pentru
construcții, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții de case
pe bază de comandă, servicii de construcții
de locuințe pe bază de comandă, servicii
de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, construcții
de inginerie civilă referitoare la terenurile
din zona rurală, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții și
demolări de clădiri, lucrări de instalații sanitare,
lucrări de construcții subterane legate de
instalații sanitare, închirieri de echipamente de
instalații sanitare, reparare de instalații sanitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
servicii de instalații electrice, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, furnizare
de informații privind renovarea clădirilor,
renovare de proprietăți, renovarea instalației
electrice, renovarea interioară a clădirilor,
servicii de renovare a apartamentelor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii
de informații legate de renovarea clădirilor,
renovarea clădirilor, renovare de clădiri,
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
renovare a clădirilor, renovarea ferestrelor,
servicii de contractare pentru realizarea de
pavaje, terasamente, amenajarea spațiilor
comerciale( servicii de constructii), amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor
pentru magazine, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor (servicii de constructii),
reparații clădiri, pregătirea terenului pentru
construcții, servicii de instalaţii, consultanță

în domeniul construcțiilor civile, servicii de
management în construcții.
───────

(111)179698

(210)
(151)
(732)

M 2021 05937

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR.33, AP.07, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

12/08/2021
GOYA DEVELOPMENT SRL, STR.
AIDA NR. 7, CAMERA 1, AP. 14,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

GOYA
(531)

Clasificare Viena: 07.01.08; 27.05.01;
26.11.25; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, organizare de închirieri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, închiriere de
case, închiriere de apartamente, închirieri
de locuințe (apartamente), servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, servicii privind afacerile
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
închiriere de centre de afaceri, administrarea
afacerilor financiare, management financiar
pentru afaceri.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
construcții, construcții civile, demolări de
construcții, servicii de construcții, demolare de
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construcții civile, servicii de construcții civile,
instalare de schele pentru construcții civile,
executare de cofraje pentru construcții civile,
construcții de infrastructură, nivelarea terenurilor
pentru construcții, construcții de infrastructură
civilă, construcții de clădiri rezidențiale, servicii
de construcții de clădiri, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri instituționale,
construcții și reparații de clădiri, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, lucrări de construcții
de inginerie civilă, supervizare (conducere)
de lucrări de construcții, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcții, construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de locuințe pe bază de comandă, servicii
de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, construcții
de inginerie civilă referitoare la terenurile
din zona rurală, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, închirieri de
utilaje pentru construcții, construcții și demolări
de clădiri, lucrări de instalații sanitare, lucrări de
construcții subterane legate de instalații sanitare,
închirieri de echipamente de instalații sanitare,
reparare de instalații sanitare, întreținerea și
reparația instalațiilor sanitare, servicii de instalații
electrice, supravegherea lucrărilor de renovare
a clădirilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, renovare de proprietăți,
renovarea instalației electrice, renovarea
interioară a clădirilor, servicii de renovare
a apartamentelor, renovarea interioară a
clădirilor comerciale, servicii de informații legate
de renovarea clădirilor, renovarea clădirilor,
renovare de clădiri, renovarea și repararea
clădirilor, servicii de renovare a clădirilor,
renovarea ferestrelor, servicii de contractare
pentru realizarea de pavaje, terasamente,
amenajarea spațiilor comerciale, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor
pentru magazine, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, reparații clădiri, pregătirea
terenului pentru construcții, servicii de instalaţii,
consultanță în domeniul construcțiilor civile,
servicii de management în construcții.
───────

(111)179696
12/08/2021
GOYA DEVELOPMENT SRL, STR.
AIDA NR. 7, CAMERA 1, AP. 14,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05938

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR.33, AP.07, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(511)

Nu o casa, ci aCASA!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, organizare de închirieri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, închiriere de case,
închiriere de apartamente, închirieri de locuințe
(apartamente), servicii imobiliare, afacerile
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, furnizare de informații pe
internet privind afacerile imobiliare, închiriere
de centre de afaceri, administrarea afacerilor
financiare, management financiar pentru afaceri.
37. Servicii de instalaţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), construcții, construcții
civile, demolări de construcții, servicii de
construcții, demolare de construcții civile,
servicii de construcții civile, instalare de
schele pentru construcții civile, executare
de cofraje pentru construcții civile, servicii
de construcții de infrastructură, nivelarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcții de infrastructură civilă, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
de clădiri comerciale, servicii de construcții
de clădiri instituționale, construcții și reparații
de clădiri, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții de case
pe bază de comandă, construcții de locuințe
pe bază de comandă, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
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de construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, construcții
de inginerie civilă referitoare la terenurile
din zona rurală, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții și
demolări de clădiri, lucrări de instalații sanitare,
lucrări de construcții subterane legate de
instalații sanitare, închirieri de echipamente de
instalații sanitare, reparare de instalații sanitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
servicii de instalații electrice, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, furnizare
de informații privind renovarea clădirilor,
renovare de proprietăți, renovarea instalației
electrice, renovarea interioară a clădirilor,
servicii de renovare a apartamentelor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii
de informații legate de renovarea clădirilor,
renovarea clădirilor, renovare de clădiri,
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
renovare a clădirilor, renovarea ferestrelor,
servicii de contractare pentru realizarea de
pavaje, terasamente, amenajarea spațiilor
comerciale (servicii de construcţii), amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor pentru
magazine (servicii de construcţii), servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor (servicii
de construcţii), amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, reparații clădiri, pregătirea terenului
pentru construcții, servicii de management în
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180471
12/08/2021
S.C. UNIDOOS PARA LA MUSICA
SRL, ALEEA LOTUS, NR.6, BL 12
A, SC. A, AP.9, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
M 2021 05945

Margo Jungle
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.13.25
Culori revendicate:verde (Pantone 348,
Pantone 338), maro (Pantone 4975,
Pantone 1535)
(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.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05948
(111)180472
13/08/2021
ROM STAR SRL, STR.
PRINCIPALA NR.70, CAMERA
NR.3, SAT LUNGULEŢU,
JUD. DAMBOVIŢA, COMUNA
LUNGULEȚU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR.51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)
(591)

RST
Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
Culori revendicate:portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii privind promovarea vânzărilor de
produse alimentare şi nealimentare pentru terţi,
administrarea stațiilor de benzină (pentru terți)
37. Servicii oferite de staţii de service
(benzinărie),
construirea
și
repararea
dispozitivelor și instalațiilor utilizate pentru
transportul, depozitarea, rafinarea și exploatarea
petrolului, a gazelor naturale și a produselor
acestora, instalarea unei instalații pentru
furnizarea de produse din petrol și gaze
de toate tipurile, întreținerea,curățarea și
supravegherea construcțiilor de instalații care
transportă,primesc,mediază, procesează sau
distribuie hidrocarburi,petrol,gaze naturale,gaze
și produsele acestora, servicii de realimentare cu
benzină pentru autovehicule
───────

(540)

(111)179827
19/08/2021
CRYPTO.RO SRL, STR. COZIA
NR. 59, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
M 2021 05958

crypto.ro

(540)

(531)
(591)
(511)

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:albastru (HEX
#11122A), mov (HEX #C890FF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil, baze de date
(electronice), baze de date computerizate,
software de calculator descărcabil, software de
calculator descărcabil legat de istoricul financiar,
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea tranzacţiilor financiare, software
descărcabil pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software
descărcabil pentru mijloace de comunicare
și pentru publicare, aplicații de birou și de
întreprindere, software descărcabil pentru server
web, aplicații software descărcabile pentru web,
software descărcabil pentru procesarea plăților
electronice către și de la alte persoane, software
descărcabil de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software descărcabil
pentru facilitarea tranzacțiilor securizate cu cărți
de credit, aplicații mobile, software descărcabil
și aplicații pentru dispozitive mobile, software
descărcabil de aplicații pentru dispozitive mobile,
aplicații mobile care pot fi descărcate destinate
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software descărcabil de comerț electronic și
de plăți electronice, software descărcabil de
comunicare, rețelizare și rețele sociale, software
descărcabil de calculator pentru crearea de
modele financiare, software descărcabil de
gestiune financiară, software descărcabil de
comerț electronic și de plăți electronice, software
descărcabil de calculatoare pentru comerț
electronic, terminale pentru plăți electronice,
software descărcabil pentru plăți electronice,
convertor valutar electronic, carduri codificate
folosite la transferul electronic de fonduri,
carduri codificate utilizate pentru tranzacțiile
financiare efectuate prin transfer electronic,
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jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
aparate de criptare digitale cu autosincronizare,
software descărcabil pentru utilități, securitate
și criptografie, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, software
descărcabil pentru criptografie.
35. Servicii de publicitate marketing și
promovare, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
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 consultanță
în afaceri, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață., marketing
financiar, servicii publicitare privind investițiile
financiare, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, furnizare de
servicii de informare și consiliere în domeniul
comerțului electronic, evidență contabilă pentru
transferul electronic de fonduri.
36. Servicii financiare, servicii de plată
electronică, transfer electronic de fonduri,
tranzacţii electronice de debitare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
tranzacții și transferuri financiare, servicii de
plată, furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, servicii de
brokeraj pentru intermedierea finanțării de către
alte instituții financiare, furnizare de servicii
financiare prin intermediul unei rețele globale
de computere sau prin internet, furnizarea de
servicii financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, servicii de afaceri monetare, procesarea
plăților, procesare de plăți electronice, servicii
de administrare a plăților, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii
de brokeraj, servicii de depozitare de bani,
servicii financiare în legătură cu monede
digitale, servicii de baze de date financiare,
furnizare de informații financiare prin intermediul
unui site., analiză financiară, analiză financiară
computerizată, analiză și consultanță financiară,
servicii de analiză financiară privind investițiile,
servicii de analiză și cercetare financiară,
analiză financiară a investițiilor și cercetare
bursieră, investiții financiare, servicii de investiții
financiare, brokeraj de investiții financiare,
servicii financiare privind investițiile, servicii de
consiliere privind investițiile financiare, investiții
financiare în domeniul titlurilor de valoare,

servicii de consiliere în domeniul investițiilor
financiare, subscrieri financiare și emisiuni
de titluri de valoare (banking de investiții),
studii financiare, cercetare financiară, cercetare
financiară în domeniul managementul riscului,
servicii de plată prin comerț electronic, emitere
de carduri pentru plăți electronice în legătură
cu programe de bonusuri și recompense,
procesarea plăților pentru achiziționarea de
produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, procesarea plăților cu cecuri
electronice, procesarea plăților electronice
efectuate cu carduri preplătite, plasări private și
servicii de investiții de capital de risc, transfer
electronic de monede virtuale, transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
servicii bancare privind transferul electronic de
fonduri, servicii de inițiere de transfer electronic
de acțiuni, transfer de fonduri prin rețele
electronice de comunicații, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, transfer
de fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, emitere de bonuri
valorice, furnizare de informații privind emiterea
de bonuri valorice, emitere și preschimbare de
bonuri valorice, emitere de bonuri valorice ca și
recompensă pentru fidelitatea clienților, emitere
de bonuri valorice ca parte a unui program pentru
clienții membri, emitere de bonuri valorice sub
formă de cupoane-cadou, servicii de tranzacții
financiare online, achiziție și transfer de creanțe
monetare, furnizare de informații financiare prin
intermediul unui site, bursă (cotații de -), cotații
de bursă, acordare de cotații de bursă, servicii
valutare virtuale, servicii valutare, servicii de
baze de date financiare referitoare la schimburile
valutare, comerț și schimb valutar, schimb
valutar, schimb valutar virtual, servicii de schimb
valutar, schimb valutar și transfer monetar,
previzionarea cursurilor de schimb valutar, cotații
ale cursului de schimb valutar, schimb valutar
online în timp real, furnizare de informații
privind rata de schimb valutar, servicii financiare
computerizate privind tranzacțiile de schimb
valutar, furnizare de protecție financiară contra
riscurilor de schimb valutar, informații financiare
cu privire la cursurile de schimb valutar, furnizare
de informații referitoare la tranzacții de schimb
valutar, colectarea de fonduri și sponsorizare,
sponsorizare și protecție financiară, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, servicii
de finanțare pentru sponsorizarea afacerilor,
servicii de tranzacționare de mărfuri și titluri
de valoare, titluri de valoare financiare,
gestiunea titlurilor de valoare, subscrierea
titlurilor de valoare, tranzacții cu titluri de valoare,
înregistrarea de titluri de valoare, compararea
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performanței titlurilor de valoare, servicii
financiare privind titlurile de valoare, întocmirea
analizelor financiare privind titlurile de valoare,
servicii financiare privind titlurile de valoare
internaționale, servicii de informare referitoare
la titluri de valoare, servicii de consiliere
privind titlurile de valoare internaționale, servicii
computerizate de brokeraj de titluri de valoare,
servicii de consiliere financiară privind titlurile
de valoare, servicii de informații despre piața
financiară.
42. Servicii
pentru
securitatea
datelor,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, consultanță it, servicii de consiliere
și asigurare de informații, securitate, protecție și
reconstituire it, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii de
codificare, dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, gestionarea
motoarelor de căutare, servicii de creare de
motoare de căutare, furnizare de motoare de
căutare pe internet cu opțiuni de căutare
specifice, furnizare de motoare de căutare în
internet, proiectare de site-uri web, întreținere de
site-uri web, design de site-uri web, găzduirea
site-urilor de internet (site-uri web), găzduirea
unui site web online pentru crearea și găzduirea
de micro site-uri web pentru afaceri, programare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web pentru comerț
electronic., asigurarea utilizării temporare de
software nedescărcabil pentru analiza datelor
financiare și pentru întocmirea de rapoarte,
programare de software pentru platforme de
comerț electronic, găzduire de platforme de
comerț electronic pe internet, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
întreținere de software utilizat în domeniul
comerțului electronic.

(111)180474
16/08/2021
S.C. ROMPAPER ROLTECH
S.R.L., SAT ZĂICEŞTI, JUD.
BOTOŞANI, COM. BĂLUŞENI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05983

(740)

CABINET INDIVIDUAL MARIA D.
HĂISAN, CALEA NAŢIONALĂ NR.
65, BL. 13, SC. C, ET. 4, AP. 10,
JUD.BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Roltech
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.01.01; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05990

(111)179489

16/08/2021
MEDIA TASK CONSULT SRL,
STR. CULTUL PATRIEI 18,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51 ET. 1 AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Motor CLASIC & youngtimer
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
18.01.21
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio descărcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afișare, receptoare
de televiziune și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage tipărite, ziare tipărite, cărţi tipărite,
broșuri tipărite, articole de papetărie şi accesorii
educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de editare și actualizare
de texte publicitare, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrari
de birou, servicii de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul şi prin intermediul reţelelor
informatice mondiale de reviste electronice, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune

și dispozitive pentru film și video, servicii de
vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi prin
intermediul reţelelor informatice mondiale de
comunicate de presă tipărite, reviste (publicații
periodice), hârtie pentru reviste, cataloage, ziare,
carti, broșuri tipărite, articole de papetarie si
accesorii educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Servicii de editare de publicații, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
publicare de ziare, periodice, cărţi şi reviste,
realizarea de reportaje de către agenții de
știri, servicii de prezentatori de radio și de
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, divertisment de radio și
televiziune, producție de programe tv, publicare
online de ziare electronice, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).
───────

(111)179752

(210)
(151)
(732)

M 2021 05991

(740)

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

16/08/2021
ŞTEFAN HERCHI, STR.
CANTARETULUI NR, 7D, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
20.07.02; 26.01.03; 26.04.01
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică, servicii de bibliotecă de împrumut
și servicii de bibliotecă, servicii de arhivă
de bibliotecă, servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, servicii de bibliotecă și
închiriere de produse media, 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 date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire la
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05992

(111)179490

16/08/2021
MEDIA TASK CONSULT SRL,
STR. CULTUL PATRIEI 18,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51 ET. 1 AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

emobilitate
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 18.01.09;
27.05.01

(591)

Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio descărcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afișare, receptoare
de televiziune și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite in domeniul
mobilităţii electrice, reviste (publicații periodice),
cataloage tipărite, ziare tipărite, cărţi tipărite,
broșuri tipărite, toate produsele menţionate
anterior în legătură cu mobilitate electrică.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de editare și actualizare
de texte publicitare, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul şi prin intermediul reţelelor
informatice mondiale de reviste electronice, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, servicii de
vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi prin
intermediul reţelelor informatice mondiale de
comunicate de presă tipărite, reviste (publicații
periodice), hârtie pentru reviste, cataloage, ziare,
cărţi, broşuri tipărite, articole de papetărie şi
accesorii educative, publicitate radiofonică şi de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, carti si reviste, realizare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05997
(111)179823
16/08/2021
HEALTH PROTECT CONCEPT
SRL, STR. BANUL ANTONACHE
NR. 45-47, APT.8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180475
16/08/2021
DANIELA-DOMNICA OFRIM,
STR. HORTENISIEI NR. 6, AP.18,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430294, MARAMUREȘ, ROMANIA
M 2021 06002

FLU FIGHTER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice medicale și de
uz veterinar pentru prevenirea și tratamentul
bolilor și infecțiilor virale, 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, 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.
───────

ERMOSA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:Alb, gri (Pantone
Cool gray C), roşu (Pantone 485 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, 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 diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
publicitate și marketing, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare.
42. Creare și întreținere de pagini web,
proiectare, creare și programare de pagini web.
───────

(111)179523
17/08/2021
ISTVÁN MIHÁLY, SAT CICEU NR.
554, JUD. HARGHITA, COMUNA
CICEU, HARGHITA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06005

(740)

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

(540)

PEFTA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.02; 26.11.03; 26.03.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte
țesută,
combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, hanorace sport, hanorace cu glugă,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste.
───────
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17/08/2021
BABYHUB S.R.L., STRADA
DIMITRIE RALET NR. 1, C1,
PARTER, SPAȚIU COMERCIAL,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

babyhub
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
02.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Saci adaptaţi pentru cărucioare, scaune
auto pentru copii, scaune auto portabile pentru
copii, scaune de siguranță pentru copii pentru
automobile, scaune auto de siguranță pentru
copii, hamuri de siguranță pentru scaune
auto speciale pentru copii (pentru vehicule),
suporturi de centuri de siguranță pentru copii
pentru scaune de automobile, dispozitive de
reținere pentru vehicule folosite la scaune
auto speciale pentru copii, coşuri adaptate
pentru biciclete, cărucioare pentru animale
de companie, suporturi de pahare pentru
vehicule, cărucioare de transport, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioare, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
cărucioare pentru copii, trotinete (vehicule),
huse pentru cărucioarele de copii, copertine
pentru cărucioarele de copii, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, plase împotriva

ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele de copii,
cărucioare de copii, cărucioare tip cuşcă cu
role, scaune de siguranţă pentru copii, pentru
vehicule, cărucioare de cumpărături, triciclete,
cărucioare cu două roţi, cărucioare de bagaje,
cărucioare de magazie, cărucioare, cărucioare
elevatoare, cărucioare mobile, cărucioare de
mână, acoperişuri pentru cărucioare, cărucioare
acţionate electric, scaune pentru automobile,
scaune de automobile, scaune sport pentru
automobile, scaune auto portabile pentru
bebeluşi, perne pentru scaune de automobile,
huse de scaune pentru automobile, tetiere
pentru scaune pentru automobile, hamuri
de siguranță pentru scaunele autovehiculelor,
suporturi pentru brațe pentru scaune de
automobile, hamuri de siguranță pentru vehicule,
pentru scaune auto tip scoică pentru bebeluşi,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
pentru scaunele auto tip scoică pentru bebeluşi,
scaune înălțătoare pentru copii, pentru vehicule,
scaune pentru copii folosite în vehicule, scaune
pentru copii adaptate pentru biciclete, perne
pentru copii pentru scaunele vehiculelor, scaune
de siguranță pentru copii (pentru vehicule),
scaune pentru copii pentru utilizare în mașini,
scaune pentru transportul copiilor folosite în
vehicule, scaune de siguranță pentru bebeluși
și copii pentru vehicule, elemente de securizare
pentru copii pentru scaunele de vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, vagonete pentru
copii, biciclete pentru copii, cărucioare pliabile
pentru copii, remorci pentru transportul copiilor,
cărucioare pentru copii care încorporează
landouri, rotile pentru cărucioare (vehicule),
rotile pentru cărucioarele de transport (vehicule),
protecţii pentru roţile de bicicletă.
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile / pneumatice, nu cele pentru
scopuri medicale, bare de chihlimbar, plăci
de chihlimbar, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii, leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
paturi, schelete de paturi din lemn, stupi,
bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi de
fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere de
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depozitare, nemetalice, lăzi, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
perne de sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi
pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi,
suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice,
dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din lemn
pentru sticle, cutii din lemn sau plastic, cleme,
nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru perii,
bare de protecţie pentru pătuţurile de copii,
altele decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine, agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice, cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, console, containere,
nemetalice (depozitare, transport), corali, dopuri
de plută pentru sticle, dopuri de plută,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil,
şine pentru perdele, galerii pentru perdele,
cârlige pentru perdele, cordoane pentru draperii
curtain tie-backs, perne (de sprijinit, de divan),
şezlonguri de punte, decoraţiuni din plastic
pentru produsele alimentare, birouri, cărucioare
de servit cina (mobilă), aviziere, suporturi de
prezentare, divane, fitinguri de uşi, nemetalice,
mânere de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, opritoare pentru uşi, nu
din metal sau din cauciuc, uşi pentru mobilă,
mese de proiectare, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, statuete din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, dulapuri pentru dosare, socluri pentru
ghivecele de flori, suporturi pentru flori (mobilă),
tabureţi, panouri despărţitoare (mobilă), mobilă,
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, mobilă
din metal, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, rotile pentru mobilă, nemetalice,
rafturi de mobilă, huse pentru îmbrăcăminte
(depozitare), coşniţe (coşuri) pentru transportul
obiectelor, oglizi de mână (oglinzi de toaletă),
suporturi pentru pălării, perne pentru rezemarea
capului bebeluşului, perne pentru formarea
capului bebeluşului, tetiere (mobilă), scaune
înalte pentru bebeluşi, numere pentru case,
nemetalice, neluminoase, paturi hidrostatice, nu
cele pentru scopuri medicale, paturi cu apă,

nu cele pentru scopuri medicale, brăţări de
identificare, nemetalice, imitaţie de carapace de
broască ţestoasă, dulapuri de cartotecă (mobilă),
jaluzele interioare (mobilă), obloane interioare
(mobilă), premergătoare, obiecte publicitare
gonflabile, mobilă gonflabilă, fildeş, neprelucrat
sau semiprelucrat, organizatoare pentru bijuterii,
panouri de agăţat cheile, butoane rotative,
nemetalice, etichete din plastic, scări din lemn
sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre, cutii
de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi
de bibliotecă, dulapuri individuale, încuietori,
altele decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete, covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, dulapuri pentru
medicamente, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decoraţiuni), landouri moses,
sidef, neprelucrat sau semiprelucrat, mulaje
pentru ramele de tablouri, ecusoane, nemetalice,
plăci de identificare, nemetalice, cuibare, căsuţe,
standuri pentru ziare, mobilă de birou, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie, rulouri interioare
din hârtie, rame pentru tablouri, colţare pentru
ramele de tablouri, suporturi de susţinere
pentru tablouri (rame), perne (de dormit),
placarde din lemn sau plastic, paie împletite, cu
excepţia rogojinelor, cartele din plastic, nu cele
codate sau magnetice, chei de plastic, rafturi
pentru farfurii, ţarcuri de joacă pentru bebeluşi,
dopuri, nemetalice, cepuri, nemetalice, piloni,
nemetalici, rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale
împletite), mobilier şcolar, ecrane de protecţie
pentru şeminee (mobilă), ecrane de protecţie
(mobilă), capace filetate, nemetalice, pentru
sticle, capace de etanşare, nemetalice, scaune,
bănci (scaune), scaune din metal, banchete,
scoici, rafturi pentru dulapurile de registratură,
rafturi pentru depozitare, unităţi de rafturi, vitrine
(mobilă), scaune de duş, bufeturi, plăci cu
denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit, saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, bare
pentru fixarea mochetei pe trepte, birouri de
lucrat în picioare, suporturi pentru maşinile de
calculat, statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din paie,
borduri din paie, blaturi de mese, mese, mese
din metal, cărucioare de servit ceaiul, jaluzele
interioare din material textil, rolete interioare din
material textil, dulapuri pentru scule, nemetalice,
goale, carapace de broască ţestoasă, dozatoare
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de prosoape, fixe, nemetalice, dozatoare
de prosoape, nemetalice, fixe, suporturi de
prosoape (mobilă), tăvi, nemetalice, cărucioare
(mobilă), mese pentru calculatoare (mobilă),
mese cu rotile pentru calculatoare (mobilă),
cuve, nemetalice, pentru amestecare mortarului,
mese de scris, rafturi pentru maşinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi
valet, platforme pentru schimbarea bebeluşilor
montate în perete, dulapuri de haine, suporturi
pentru lavoare (mobilă), împletituri, clopoţei
de vânt (decoraţiuni), fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut, rolete
interioare din lemn ţesut, ambră galbenă,
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje, mobilă şi mobilier, scaune pliante,
scaune ergonomice, scaune rabatabile, scaune
înalte, scaune gonflabile, scăunele-leagăn,
scaune de birou, scaune pentru desenatori,
scaune înalte (mobilier), scaune pentru baie,
scaune pentru duș, scaune de lucru, scaune
pentru bebeluși, scaune de susţinere, perne
de susținere pentru scăunele de copii, perne
de susținere folosite la scaunele de siguranță
de mașină pentru copii, scaune de masă
pentru bebeluși, scaune de baie pentru bebeluși,
scaune de baie portabile pentru bebeluși,
destinate utilizării în cada de baie, pătuțuri de
siguranță, articole pentru pătuțuri (cu excepția
lenjeriei de pat), accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, protecții antilovire
pentru pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile
de pat, protecții antilovire pentru pătuțurileagăn de copii, altele decât lenjeriile de pat,
premergătoare pentru copii, balansoare pentru
copii, mobilier pentru copii, țarcuri de copii,
țarcuri (pentru copii), scaune de copii, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii, grilaje
nemetalice de protecție pentru bebeluși, copii
și animale de companie (mobilier), animale
împăiate (nu jucării), cutii pentru jucării, cutii
pentru jucării (mobilier), lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, cutii de lemn pentru stocarea
jucăriilor.
24. Ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse
pentru pat, cearşafuri, cuverturi (cearşafuri),
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, brocart, vatir, pânză pentru steaguri

din material textil sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă, huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de puf
(cuverturi de pat), material elastic ţesut, ţesătură
din esparto, pânză care imită pielea animalelor,
pânză, pânză pentru încălţăminte, pânze pentru
utilizare la produsele textile, prosoape de faţă din
material textil, fetru, ţesături din fibră de sticlă
pentru uz pentru utilizare la produsele textile,
materiale textile de filtrare, steaguri din material
textil sau plastic, flanel (ţesătură), molton
(pânză), huse din plastic pentru mobilă, huse
din material textil pentru mobilă, finet/ barhet,
tifon (ţesătură), cârpe pentru şters paharele
(prosoape de bucătărie), pânză cauciucată,
alta decât cea pentru papetărie, ţesătură din
păr (pânză de sac), batiste din material textil,
căptuşeli pentru pălării, din material textil, dintro bucată, pânză de cânepă, ţesătură de cânepă,
lenjerie de uz casnic, jerseu (ţesătură), pânză de
iută, ţesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă / transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş
din material textil sau plastic, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie, pânză
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imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi, tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză
de lână, ţesătură de lână, zefir (ţesătură),
lenjerie pentru pătuţuri, cuverturi pentru pătuțuri,
pături pentru pătuțuri, pătuțuri pentru copii,
coșuri pentru bebeluși (pătuțuri), pătuțuri-leagăn
pentru bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru copii,
baldachine pentru pătuțuri de copii, apărători
pentru pătuțuri (lenjerie de pat), cuverturi pentru
paturi pentru copii, baldachine pentru pătuțuri de
copii.
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),
gulere detaşabile, pernuţe împotriva transpiraţiei
pentru rochii, rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale
din iarba esparto (espadrile), fitinguri metalice
pentru încălţăminte, pantofi de fotbal, ghete de
fotbal, saci pentru picioare, neîncălziţi electrici,
încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte, cape
de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
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,
orare, mantile, costume de bal mascat, mitre

(pălării), mănuşi cu un deget, 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
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, articole
de purtat pe cap pentru copii, pantaloni pentru
copii, îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru
copii, salopetă de copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, haine de stradă pentru copii,
costume de baie pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, rochii pentru
sugari și copii mici, șosete pentru sugari și
copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, încălțăminte
pentru copii.
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28. Aparate de amuzament, automate şi

acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri
video arcade, zăpadă artificială pentru pomii
de crăciun, saltea de joacă pentru bebeluşi,
jocuri de table, tunuri de aruncat mingi, mingi
pentru jocuri, mănuşi de baseball, clopoţei
pentru pomul de crăciun, bile de biliard, margini
elastice pentru masa de biliard, instrumente de
marcare pentru repoziţionarea bilei pe masa de
biliard, tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, camere de mingi pentru
jocuri, jocuri de masă, sănii bob, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii
de crăciun, capse pentru pistoale (jucării),
măşti de carnaval, cretă pentru tacurile de
biliard, jocuri de şah, table de şah, jetoane
pentru jocurile de noroc, pomi de crăciun din
material sintetic, pocnitori cu surprize specifice
crăciunului (noutăţi pentru petrecere), suporturi
pentru pomii de crăciun, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, pahare pentru zaruri,
darts, zaruri, discuri pentru sporturi, păpuşi,
biberoane pentru păpuşi, paturi pentru păpuşi,
case de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi,
camere de păpuşi, domino, table de dame,
dame (jocuri), drone (jucării), protecţii pentru
cot (articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
labe de înot, mănuşi de înot (înotătoare), discuri
zburătoare (jucării), mese de fotbal, jocuri,
aparate pentru jocuri, aparate pentru jocurile
de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose de golf,
saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi de golf,
cărucioare de golf, cărucioare pentru sacii de
golf, aparate de gimnastică, deltaplane, arbalete
(articole sportive), patine de gheaţă, jocuri
cu potcoave, patine cu rotile în linie, puzzleuri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mah-jong, bile de sticlă pentru jocuri, măşti
(obiecte de divertisment), păpuşi matrioska,
plase pentru sporturi, jucării cu caracter de
noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din
hârtie pentru petreceri, jocuri de societate,

tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse cu
percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii fizice,
piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/bile de
joacă, cărţi de joc, jucării de pluş, jucării de
pluş cu păturică ataşată, jocuri portabile cu
ecrane cu cristale lichide, jocuri portabile şi
jucării cu funcţii de telecomunicaţii integrate,
pompe special adaptate pentru utilizare cu
mingile/bilele de joacă, păpuşi marionete,
quoits, rachete, bâte pentru jocuri, zornăitoare
(obiecte de divertisment), vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, machete
de vehicule la scară, seturi de machete la
scară (jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, scutere (jucării), fluturaşi (de
badminton), skateboard-uri, popice, popice
(jocuri), praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, bule de săpun
(jucării), titirezi (jucării), trambuline (articole
sportive), jucării umplute, piscine (articole de
joacă), plăci de înot, centuri de înot, veste de
înot, saltele gonflabile pentru piscine, leagăne,
mese de tenis de masă, ursuleţi de pluş, măşti
de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu aer
de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării, trambuline, triciclete pentru
copii (jucării), bastoane de învârtit, maşini pentru
jocuri video, aripioare de înot, jucărie senzorială
antistres, jocuri, jucării şi articole de joacă,
articole și echipament de sport, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri și
pomi de crăciun artificiali, jucării pentru bebeluși,
jucării cu activități multiple pentru bebeluși,
piscine gonflabile pentru agrement, piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
piscine gonflabile de înot (articole de joacă),
jucării utilizate în piscine, jocuri gonflabile pentru
piscine de înot, bile de joc, jocuri cu bile.
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,
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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 postă, 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, 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 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, 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, 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, servicii de comerţ, servicii de
informare a consumatorilor, comerț cu
amănuntul și cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cărucioare
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la cărucioare pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune auto pentru
copii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu scaune auto pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la scaune auto
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune de masă pentru copii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu scaune
de masa pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la scaune de masa
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pompe de sân, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pompe de sân, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
pompe de sân, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu haine de copii şi bebeluşi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu haine
de copii şi bebeluşi, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la haine de copii şi
bebeluşi.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală cu
internat, servicii de caligrafie, spectacole
cinematografice,
spectacole
de
cinema,
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 de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de knowhow (instruire), servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, 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, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea

echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, 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,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, producţia de muzică,
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 (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), fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), 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, 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, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
servicii de agenţie de bilete (divertisment),
închirierea de jucării, meditaţii, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de divertisment pentru copii,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii specifice parcurilor de aventură pentru
copii, pregătire pentru copii în activități de
aventură, furnizare de instalații de joacă pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de citit povești pentru
copii prin telefon, furnizare de spații de joacă
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pentru copii la stații de benzină, furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri
de joacă pentru copii, servicii educaționale
pentru copii, cursuri de dans pentru copii,
cursuri de motricitate pentru copii preșcolari,
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară, pregătirea personalului nemedical în
domeniul îngrijirii copiilor, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor intelectuale ale copiilor, instruire
pentru părinți cu privire la creșterea copiilor,
instruire în materie de educație fizică pentru
adulți și copii, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de joacă,
prestarea de servicii de divertisment educativ
pentru copii în centre after-school.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06020

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

M 2021 06026

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE, NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(111)180476

17/08/2021
MARINEL SABIN STANA, STR.
CIRESOAIA NR. 2, BL. 2, SC. A,
AP. 3, PARTER, JUDETUL OLT,
SLATINA, 230059, OLT, ROMANIA

(111)180477
18/08/2021
TURISM TRANSFĂGĂRĂŞAN
AAR SRL, STR. PINULUI NR.17C,
CAMERA 1, JUDETUL ARGES,
CURTEA DE ARGES, ARGEȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

JURGA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, lacuri (vopsele),
glazuri (vopsele, lacuri), strat de protecție,
diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06021

(531)
(111)179727

17/08/2021
MIHAI AXENTEA, STR. GRUI NR.
36, JUDETUL SIBIU, SALISTE,
SIBIU, ROMANIA

NATURFEST

CASA MEDIEVALA
Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
23.01.01; 23.05.05; 29.01.14
(591) Culori revendicate:maro, albastru,
auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
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legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare pentru
vacanțe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, furnizare de informații
pe internet despre cazarea temporară, servicii de
unitati de cazare (hoteluri, pensiuni).

M 2021 06032

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06030

(111)180478

18/08/2021
BUJOR DAN, ALEEA ZORELELOR
NR.4, BL.M13, SC.1, ET.8,
AP.53, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

DAN BUJOR
BAMBOO MASSAGE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.06; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de centru de sănătate, sfaturi privind
nutriţia şi dieta, masaj.
───────

(111)179694
18/08/2021
DM DROGERIE MARKT SRL,
BD. MIHAI VITEAZU NR. 30B,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

dm-ul meu - App
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru efectuarea de tranzacții
online, software pentru gestionarea unui
magazin online, programe de calculator pentru
accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele de
date online, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe siteuri web, software pentru comerț cu amănuntul,
aplicație software pentru servicii de rețele sociale
prin internet descărcabilă, aplicație software
pentru servicii de cloud computing, descărcabilă,
software de calculator descărcabil folosit ca
interfață de programare a aplicației (API).
16. Produse de imprimerie, materiale pentru
ambalat, materiale plastice pentru ambalat,
materiale de ambalat din carton, folii din
materiale plastice pentru ambalat, materiale de
împachetat confecționate din hârtie, materiale de
ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie sau
carton, materiale imprimate, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit),
materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite.
35. Publicitate online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online,
închiriere de spațiu publicitar online, difuzare
de materiale publicitare online, servicii online
de prelucrare de date, servicii de publicitate
și marketing online, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, difuzare de anunțuri
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publicitare prin rețele de comunicații online,
servicii prestate online de un 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
abonamente la publicații online, pentru terți,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de furnizare de informații online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți.
38. Furnizarea de forumuri online, comunicare
prin bloguri online, servicii de comunicare online,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, furnizarea accesului la baze
de date electronice online, transmisie de
informații online, furnizare de servicii de
comunicații online, transfer de informații și de
date prin servicii online și pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la o rețea globală de
calculatoare și la site-uri online care conțin
informații despre diverse subiecte.
41. Furnizarea de tutoriale online, furnizarea
de instruire online, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepţia celor cu scop
comercial sau publicitar, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin Internet, cu excepţia celor cu scop
comercial sau publicitar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180479
18/08/2021
S.C TRANSILVANIA TREK SRL,
STR. SINDICATELOR NR. 9-13,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
M 2021 06035

beerow WORK SWEET WORK
(531)

Clasificare Viena: 07.01.09; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea
birourilor
pentru
conlucrare,
închirierea bunurilor imobiliare, managementul
imobiliar, servicii financiare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06038

(111)180480

18/08/2021
SC SEVEN HILLS EVENTS SRL,
STR. MITROPOLIT VARLAAM,
10, JUD. IAŞI, IAŞI, 700215, IAȘI,
ROMANIA

Seven Hills events
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrari de birou, servicii catre terti
privind asistenta in exploatare sau conducerea
unei intreprinderi sau a unei afaceri, organizarea
unui eveniment social, cultural sau educational si
promovarea acestuia pe toate canalele media si
social media.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, organizarea de festivaluri,
evenimente culturale, sportive si alte evenimente
cu scop educativ si recreativ, servicii oferite de
tabere scolare, tranning-uri, team-building-uri si
work-shop-uri pentru grupuri organizate, servicii
oferite de spatii de joaca pentru copii, spatii de
recreere pentru adulti, servicii oferite de parc de
distractie si aventura.

(210)
(151)
(732)

(740)

(740)

M 2021 06039

FENIBUPRO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice și medicale.
───────

(111)180481

18/08/2021
CIPLA LIMITED, CIPLA HOUSE,
PENINSULA BUSINESS PARK,
GANPATRAO KADAM MARG,
LOWER PAREL, MUMBAI
(MAHARASHTRA), 400 013, INDIA

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

ROBUMAY
(511)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(111)180482
18/08/2021
CIPLA LIMITED, CIPLA HOUSE,
PENINSULA BUSINESS PARK,
GANPATRAO KADAM MARG,
LOWER PAREL, MUMBAI
(MAHARASHTRA), 400 013, INDIA
M 2021 06040

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice și medicale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06041

(111)179501

18/08/2021
SONIC ARTS MUSIC SRL, STR.
EPISCOPUL VULCAN, NR. 26, BL.
C, SC. 1, ET. 1, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013485, ROMANIA

SONIC ARTS MUSIC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06047
(111)179789
18/08/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674, DE,
STATELE UNITE ALE AMERICII
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179895
18/08/2021
DANUBIUS PUBLISHING
HOUSE SRL, STR. TUFANENELE
NR.7, SAT POSTA, JUD. ILFOV,
COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

M 2021 06049

ROMANIAN SYMPHONY
WIND ORCHESTRA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii
de
orchestră,
organizarea
de
evenimente, servicii de studiouri de înregistrare,
producţia de spectacole.
───────

K
(531)
(511)

Clasificare Viena: 24.15.17
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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06051

(111)180483

18/08/2021
VIOREL-IONEL BLAJUT, STR.
MITROPOLIT VARLAAM NR. 10,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700215, IAȘI,
ROMANIA

───────

Seven Hills events
(531)
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(591)

Culori revendicate:verde (HEX
#57CB98), galben (HEX #FFD46C),
negru (HEX #3C3C33)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii către terţi
privind asistenţa în exploatare sau conducerea
unei întreprinderi sau a unei afaceri, organizarea
unui eveniment social, cultural sau educaţional şi
promovarea acestuia pe toate canalele media şi
social media.
41. Organizarea de festivaluri, evenimente
culturale, sportive şi alte evenimente cu
scop educativ şi recreativ, servicii de tabere
şcolare, instruire, team-building-uri şi work-shopuri pentru grupuri organizate, cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, servicii de spaţii
de joacă pentru copii, spaţii de recreere pentru
adulţi, servicii de parc de distracţie şi aventură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

(111)179509
18/08/2021
ASOCIAŢIA TIMIŞOARA 2021
- CAPITALA EUROPEANĂ A
CULTURII, STR. POPA SAPCA,
NR. 4, TRAVEEA A1.15, BL.
BASTION THERESIA TIMISOARA,
JUD TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06054

(740)

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

(540)

───────

2023 Timişoara 2023 Capitală
Europeană a Culturii
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:galben, portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicaţii imprimate, ziare, reviste (publicaţii
periodice) manuale, tipărituri, articole de
legătorie,
fotografii,
papetărie,
publicaţii
periodice, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de scris, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţămînt (cu excepţia aparatelor),
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
machete arhitectonice, materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de tipar,
albume, almanahuri, saci (pungi, plicuri) din
hîrtie sau plastic, pentru ambalat, broşuri, semne
de cărţi, cărţi, calendare, cutii din carton sau
hîrtie, materiale de ambalat cu bule, plicuri
(papetărie), invitaţii (papetărie), fanioane din
hîrtie, fluturaşi publicitari, fluturaşi informativi,
forme imprimate, obiecte de artă şi figurine din
hîrtie şi carton, etichete, altele decît din material
textil, reprezentări grafice, reproduceri grafice,
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felicitări, hărţi geografice, hîrtie de ambalat,
carnete (papetărie), carnete de scris, pancarte
din carton sau hîrtie, timbre de corespondenţă,
cărţi postale, postere, prospecte, ştampile,
instrumente de scris.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, servicii de promovare a
patrimoniului cultural şi arhitectural, servicii de
promovare a programelor culturale, servicii de
promovare a evenimentelor culturale, servicii
de publicitate
a evenimentelor cultural,
servicii de marketing a evenimentelor culturale,
publicitate online pe o retea de computere,
organizare şi coordonare de programe
de
voluntariat şi de proiecte de servicii în folosul
comunităţii, recrutare de voluntari şi asigurarea
de oportunităţi pentru voluntariat, organizare
de campanii umanitare, sondaje de opinie,
publicitate în aer liber, închirierea spaţiilor
publicitare, procesare a cuvintelor, producţia
de clipuri publicitare, publicitate, relaţii publice,
servicii de consultanţă în domeniile de mai
sus, publicarea textelor publicitare, publicitate,
pregătirea secţiunilor publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea textelor publicitare,
publicitate radio, prezentări de produse şi
servicii de afişare a produselor, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu programe de premiere, servicii
de fidelizare, motivare şi recompensare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, reclame
radio, publicitate televizată, reclame televizate,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închirierea de
aparate de fotocopiere, închirierea tonomatelor,
închirierea aparaturii şi echipamentelor de birou,
închiriere de material publicitar, reproducerea
documentelor.
36. Crearea şi colectarea de fonduri pentru
susţinerea şi promovarea proiectelor şi
activităţilor în folosul comunităţii, crearea şi
colectarea de fonduri în vederea promovării şi
implementării programelor culturale, acordarea
de premii, acordarea de burse de studii, servicii
de consultanţă în domeniile de mai sus, crearea
şi colectarea de fonduri pentru susţinerea şi
promovarea activităţilor în folosul public inclusiv
în domeniul educaţiei, învăţămîntului, ştiinţei,
ocrotirii şi menţinerii sănătăţii, culturii şi artei,
turismului, îngrijirii şi asistenţei sociale, sportului
şi recreerii, protecţiei mediului, protecţiei

patrimoniului cultural şi arhitectural, servicii de
achiziţionare, concesiune şi închiriere terenuri.
41. Instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizarea şi susţinerea colocviilor
în scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
şi susţinerea concertelor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea şi susţinerea
congreselor în scop cultural şi/sau educational,
organizarea şi susţinerea seminarilor în scop
cultural şi/sau educaţional, organizarea şi
susţinerea simpozioanelor în scop cultural şi/sau
educaţional, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire), organizarea de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizarea
de manifestaţii publice în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea şi susţinerea de
dezbateri în scop cultural şi/sau educaţional,
organizare şi realizare de tîrguri şi expoziţii cu
scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizarea
şi coordonarea de ceremonii de acordare de
premii, acordarea de premii, publicarea cărţilor,
prezentări cinematografice, editare de casete
video, informaţii referitoare la educaţie, servicii
educaţionale, servicii de desktop publishing,
servicii de amuzament, amuzament, furnizarea
de informaţii despre posibilităţi de amuzament,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de parade de
moda în scop cultural, producţii de film, altele
decît filmele publicitare, furnizarea de informaţii
despre educaţie, furnizarea de informaţii
despre distracţii, furnizarea de informaţii
despre posibilităţi de recreere, educaţie,
servicii de instruire, servicii de consultanţă în
domeniile de mai sus, interpretarea limbajului
semnelor, închirierea filmelor cinematografice,
servicii de interpretariat, servicii de structurare,
altele decît pentru scop publicitar, servicii
oferite de biblioteci, servicii de bibliotecă
mobilă, prezentarea reprezentaţiilor în direct,
microfilmare, fotografie, modelare pentru artişti
închirierea peliculelor de film, închirierea de
proiectoare şi accesorii de film, studiouri
de film, prezentări în săli cinematografice,
furnizarea serviciilor de muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţii muzicale,
servicii oferite de săli de concerte, servicii
prestate de reporterii de ştiri, servicii de
orchestră, organizarea balurilor, organizarea
de spectacole, prezentarea de spectacole,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau
de amuzament), organizarea expoziţiilor în
scop cultural sau educaţional, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
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organizarea competitiilor sportive, parcuri de
distracţii, producţia de muzică, producţia de
programe de radio şi televiziune, producerea
filmelor, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decît textele publicitare, producerea de
programe de radio şi televiziune, închirierea
aparatelor de radio şi televiziune, producţia de
spectacole, traducere, scrierea textelor, altele
decît textele publicitare, consiliere vocaţională
(consiliere educaţională).

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

M 2021 06062

(111)179488

19/08/2021
ANGELA-MARIA MURESAN,
BLD. REPUBLICII NR. 17, AP. 67,
JUDETUL MARAMURES, BAIAMARE, MARAMUREȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(740)

M 2021 06058

(111)180484

18/08/2021
ALEXANDRU TORDAI, STR.
ION CREANGA NR. 8, BL. 15,
SC. B, AP. 6, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR.51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

peninsula SWIM.
RELAX. PLAY.
(531)
(591)
(511)

(540)

CARGOSFALT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Asfalt, asfalt turnat, asfalt pentru drumuri,
compus pentru repararea asfaltului, produse
pentru izolarea asfaltului pe bază de gudron,
produse de izolare a asfaltului pe bază de bitum,
compuși pentru repararea asfaltului realizați cu o
bază de smoală (materiale de construcție).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil produsele mentionate in
clasa 19 (cu exceptia transportului acestora),
serviciile mentionate anterior pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru, vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de publicitate si
promovare cu privire la produsele mentionate in
clasa 19.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
Culori revendicate:portocaliu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Închiriere de automobile-caravană.
41. Servicii oferite de parcuri naturale (în scopuri
de recreere), servicii de agrement, servicii oferite
de cluburi de agrement cu instalații sportive,
servicii oferite de cluburi de plajă și piscină,
servicii oferite de tabere de recreere, organizare
de evenimente de recreere.
43. Cazare temporară oferită de ferme de
agreement, furnizare de terenuri special
amenajate pentru staționarea caravanelor
(cazare temporară), furnizare de instalații pentru
parcarea rulotelor (cazare temporară).
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06065

(111)179497

19/08/2021
INFRARED SECURITY S.R.L.,
STRADA JEAN BART NR.
18A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii prestate de un
agent de securitate pentru clădiri, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

INFRARED SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.16
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Instalarea sistemelor de securitate.
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii personale şi sociale, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor, servicii de protecţie
şi securitate, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, agenţii de
detectivi, monitorizare obiective (pază), escortă,
pază de zi şi nocturnă, cercetare privind
persoane dispărute, pază contra incendiilor.,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, consultanță în materie
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
persoanelor, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii prestate de gardă
de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de

M 2021 06073

(111)179511

19/08/2021
BUSINESS & FINANCE
ASSOCIATES SRL, ALEEA SINAIA
NR. 2, BL. 81, SC. 2 , ET. 7, AP. 65
CAM.1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE, NR. 51, SCARA
A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA

(540)

CAFENEAUA ACTORILOR
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 21.01.25
(591) Culori revendicate:mov, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Deserturi preparate (produse de cofetarie),
produse de patiserie.
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, servicii de publicitate pentru
promovarea bauturilor, 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

1245

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, regruparea în avantajul
terților a băuturilor alcoolice spirtoase, berii
si produselor de bere, bauturilor nealcoolice,
pizzei, a produselor de patiserie, a deserturilor
preparate a produselor de cofetarie,exceptand
transportul lor, 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.
43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii contractuale de alimentatie,
servicii oferite de baruri, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de local
public, asigurarea de hrană și băuturi.

apartamente de vacanță, furnizare de informații
pe internet despre cazarea temporară, servicii de
unitati de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor.
───────

M 2021 06088

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2, ET.
1, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06074

(111)180485

19/08/2021
APARTAMENTE ESTIVAL, STR.
GRIGORE MOISIL NR. 20, CAM.
2, JUD. CONSTANŢA, SAT LAZU,
CONSTANȚA, ROMANIA

19/08/2021
ORGANIZAȚIA PATRONALĂ
A HOTELURILOR ȘI
RESTAURANTELOR DIN
ROMÂNIA - HORA, BLD. PACHE
PROTOPOPESCU, NR. 51,
CAMERA 5, BIROU NR. 7, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Conferința națională a
industriei ospitalității - HORA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(511)

(540)

AMARIS HOTEL
APARTAMENTE
(511)

(111)179740

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare pentru
vacanțe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare temporară în

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, postarea de afişe publicitare,
managementul afacerilor hoteliere, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
dezvoltarea de concepte publicitare, prognoze
economice, servicii de relaţii media, servicii de
comunicaţii corporative, organizarea de târguri
în scop publicitar sau comercial, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor si serviciilor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicarea de texte publicitare,
scrierea de texte publicitare.
38. Servicii de videoconferințe, servicii pentru
conferințe în rețea, servicii de conferințe pe web,
servicii de teleconferințe.
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41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea
şi
susţinerea
seminariilor,
organizarea şi susţinerea colocviilor, publicarea
cărților și textelor, altele decât textele cu scop
publicitar, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, fotografie, producţia de programe
radio şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire).

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180487
20/08/2021
IONUT-RAZVAN COLDOVAN,
SAT SADOVA NR. 722, JUDETUL
SUCEAVA, COM. SADOVA,
SUCEAVA, ROMANIA

M 2021 06098

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06092

(111)180486

20/08/2021
TANIS PROTECTION S.R.L., STR.
TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15, SC.
7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

gașca curcanilor COLDOVANII
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.04
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

TANIS PROTECTION
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

(111)180488

(210)
(151)
(732)

M 2021 06112

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR.51, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

20/08/2021
STEFY GROUP FUNERARE,
STR. BUCURESTI NR. 506, SAT
PASĂREA, JUD. CĂLĂRAŞI,
COMUNA FRUMUŞANI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

STEFY GROUP FUNERARE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Plăci metalice funerare, stele funerare
metalice,
bronz
(monumente
funerare),
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monumente funerare din metal, plăci funerare
din metal, plăci funerare din metale neprețioase,
crucifixuri din metale comune, altele decât
articole de bijuterie.
19. Pietre funerare nemetalice, monumente
funerare nemetalice, stele funerare nemetalice,
plăci funerare nemetalice, plăci funerare din
piatră, beton sau marmură.
20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie, urne
funerare din metale prețioase.
35. Gestionarea afacerilor funerare, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil produsele mentionate în clasele 6,
19, 20 (cu exceptia transportului acestora),
serviciile mentionate anterior pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de publicitate si
promovare cu privire la produsele mentionate în
clasele 6, 19, 20.
39. Servicii de transport funerar, servicii de
repatriere (transport).
40. Lucrări de gravură pe pietre funerare.
45. Servicii funerare, servicii de îmbălsămare,
organizarea ceremoniilor funerare, activităţi
funerare, servicii de crematoriu, consiliere în
perioada de doliu, organizarea de întâlniri
religioase, pompe funebre (servicii funerare),
servicii de incinerare, consultanţă în domeniul
obţinerii documentelor de stare civila şi locuri de
veci, consultanţă aranjamente funerare, servicii
funerare conexe incinerării, servicii funerare
pentru animale de companie, furnizare de locuri
de veci sau cavouri, organizare de întruniri ale
familiilor îndoliate pentru comemorarea morții
unei persoane dragi, sprijin în perioada de doliu.
───────

(111)179906
20/08/2021
EARTH FLOWERS COMPANY
SRL, STRADA VINTILĂ
MIHĂILESCU, NR. 4, BLOC
42A, SCARA A, ETAJ 6, AP.
19, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06122

(740)

NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

CASHMERE AROMA
WEAR THE SCENT
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:crem (HEX
#D6CBBA)
(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,
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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,
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, sprayuri 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, 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, 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, cosmetice, 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,
paste de dinţi, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante de uz uman sau
veterinar, 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, 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, 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,
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, 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 pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
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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, lemn
parfumat, apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, 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 îndepărtarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe,
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecția 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 îndepărtarea vernisului, parfum
de rufe.
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),
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, 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, 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 în scopuri
publicitare, 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
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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
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, promovarea vânzărilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, 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), 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 informare a consumatorilor, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online.
───────

(111)180489
21/08/2021
FUNDAȚIA PRO ECONOMICAPRO ECONOMICA ALAPITVÁNY,
STR. REVOLUȚIEI NR. 1, JUDEŢ
MUREŞ, TÂRGU-MUREȘ, 540043,
MUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06130

(740)

SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.3,
BLOC D8, AP.31, JUDEŢ CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

FUNDAȚIA Pro
Economica ALAPITVÁNY
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
05.05.20
(591) Culori revendicate:roşu (PANTONE
1795 C, 485 C), portocaliu (PANTONE
7579, PANTONE 715 C), verde
(PANTONE 4212 C, PANTONE 7731)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrãri de birou.
36. Asigurãri, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitãți
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analizã și cercetare industrialã, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienã și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agriculturã, horticulturã și
silviculturã.
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45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06135

(111)180490

22/08/2021
ASOCIATIA ORCHESTRA
SIMFONICA BUCURESTI, STR.
VESPASIAN NR. 26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010924, ROMANIA

(591)
(511)

Culori revendicate:portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Radiouri, înregistrări muzicale descărcabile,
aparatură audio, emițătoare audio, înregistrări
audio descărcabile, aparate digitale de redare a
sunetului.
35. Publicitate și marketing, publicitate online,
agenții de publicitate, producție de reclame radio,
întocmire de reclame.
38. Comunicații radio, radiocomunicații, difuzare
audio.
41. Editare muzicală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

FESTIVALUL MAGIA MUZICII

M 2021 06157

(111)179726

23/08/2021
ASOCIAȚIA CLUBUL MICII
CAMPIONI, STR. STRĂBUNĂ
NR. 26, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
012461, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.13
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de spectacole culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06141

23/08/2021
BRAND EMOTION, STR.
ZAGAZULUI NR. 21-25, SCARA
D, ETAJUL 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014261, ROMANIA

brandio
(531)

micii campioni

(111)180491

Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.12

(531)

Clasificare Viena: 01.03.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un pachet media de
informații.
41. 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, traducere
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și interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire a
animalelor.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii juridice, cercetare genealogică,
asistență cu privire la îmbrăcatul chimonourilor,
servicii oferite de cluburi pentru întâlniri
(divertisment), consiliere personalizată de stilism
vestimentar, consultanță în domeniul relațiilor
personale, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții de
îngrijire pe termen lung, furnizare de servicii de
suport personal pentru pacienții care suferă de
cancer și pentru familiile acestora.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

(111)180525

(210)
(151)
(732)

M 2021 06160

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14, SC.
B, AP. 41, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

23/08/2021
THE ICONIC ESTATE S.A., STR.
GĂGENI NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(740)

(111)180524
23/08/2021
THE ICONIC ESTATE S.A., STR.
GĂGENI NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126, PRAHOVA,
ROMANIA
M 2021 06159

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14, SC.
B, AP. 41, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA IMPÉRIAL
BRUT ESTD 1892
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.09; 24.01.13; 24.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

RHEINEXTRA ESTD 1892
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.09; 24.01.13; 24.01.15
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06161
(111)180526
23/08/2021
THE ICONIC ESTATE S.A., STR.
GĂGENI NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126, PRAHOVA,
ROMANIA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14, SC.
B, AP. 41, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180492
23/08/2021
CLUBUL DE MUZICA SOL, BDUL
ALEXANDRU IOAN CUZA NR.
25, BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2021 06162

(540)

Clubul de muzică SOL
(531)
(511)

RHEINEXTRA ROSÉ
BRUT ESTD 1892
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.09; 24.01.13; 24.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 22.01.21
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative și de instruire, prezentare
de concerte muzicale, prezentare de concerte,
organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, producere de concerte muzicale,
divertisment de tipul concertelor, servicii pentru
concerte de canto, organizarea de concerte
de muzică în direct, organizare și coordonare
de concerte, închiriere de săli de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare de concerte de muzică pop,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte în direct susținute de formații muzicale,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, cursuri de
dans, cursuri de canto, cursuri de muzică, cursuri
de meditație, cursuri de formare, coordonare
de cursuri, organizare de cursuri organizare
de cursuri de formare, cursuri de dans pentru
adulți, cursuri de dans pentru copii, coordonare
de cursuri prin corespondență, 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, pregătire
de cursuri și examene în scop educațional,
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coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, organizare și coordonare de cursuri de
zi pentru adulți, producție și coordonare de
exerciții pentru cursuri și programe de muzică,
organizarea de spectacole muzicale, educație
muzicală, formare muzicală, cursuri de muzică,
producția de muzică, producție de spectacole
muzicale, organizarea de coruri de muzică
gospel, organizare de evenimente muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, producție
de înregistrări muzicale, servicii de educație
muzicală, prezentare de concerte muzicale,
concerte muzicale pentru radio, servicii de
festivaluri muzicale, producere de concerte
muzicale, compunere de muzică pentru terți,
interpretare de muzică și canto, concerte
muzicale pentru televiziune, organizare de
concerte de muzică pop, servicii educaționale
cu privire la muzică, servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale, oferire de divertisment
muzical de către formații vocale, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, organizare și coordonare de concerte
muzicale, predare de lecții muzicale prin cursuri
prin corespondență, servicii educaționale sub
formă de programe muzicale de televiziune,
spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, furnizare de
clasificări pe categorii de vârstă pentru conținut
de televiziune, film, muzică, video și jocuri video.
───────

(111)180582
23/08/2021
THE ICONIC ESTATE S.A., STR.
GĂGENI NR. 92, PLOIEŞTI,
100126, PRAHOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06163

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14, SC.
B, AP. 41, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA MAGNIFIQUE
BRUT ESTD 1892
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.09
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06164
(111)180527
23/08/2021
THE ICONIC ESTATE S.A., STR.
GĂGENI NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126, PRAHOVA,
ROMANIA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14, SC.
B, AP. 41, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 06166

(740)

CABINET MIDIASEN INNOVATIONS,
CALEA TRAIAN NR. 4A/44, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA
VINTAGE ESTD 1892
(531)
(511)

CASE A+

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.09
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor
───────

(111)180493
23/08/2021
S.C. RANGE WOOD HOUSE SRL,
STR. OAȘULUI NR.363, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.13.02; 29.01.07; 29.01.08
(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180494
24/08/2021
BECIUL DOMNESC SA, STRADA
AVANTULUI NR. 12, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

M 2021 06170

Măria Sa, Vinul
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru producţia de băuturi.
35. Realizarea de reclame, publicitate,
administrarea afacerilor, management, relaţii
publice.
39. Transport, ambalare şi depozitare.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)179830
24/08/2021
CCC GLOBAL TRADING, STR
STIRBEI-VODA 6, BLOC M2, SC A,
AP 3, JUD. CALARASI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

M 2021 06174

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06173

(111)179828

24/08/2021
CCC GLOBAL TRADING SRL,
STR STIRBEI-VODA 6, BLOC M2,
SC A, AP 3, BLOC M2, SC A, AP
3, JUD CĂLĂRAŞI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

DR. BEAUTY Skincare
(531)
(511)

ZGTS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.17
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.
5. Produse
igienice
pentru
medicină,
dezinfectante.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, 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.
28. Aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.01
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.
5. Produse
igienice
pentru
medicină,
dezinfectante.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, 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.
28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06175

(111)180495

24/08/2021
S.C. MEN SHAPERS S.R.L., STR.
CXII NR. 13, JUDEŢ TIMIŞ, ŞAG,
TIMIȘ, ROMANIA

MenShapers
(511)
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3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse cosmetice, cosmetice şi
preparate cosmetice.
8. Instrumente pentru tunderea şi îndepărtarea
părului, acţionate manual.
21. Ustensile cosmetice pentru igiena şi pentru
îngrijirea frumuseţii.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, pelerine pentru coafor.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180497
24/08/2021
GIOVANNI MARIO FRANCESCO,
STR. RETEZAT, NR. 2, SAT
CREATA, JUDEȚ ILFOV,
DASCĂLU, ILFOV, ROMANIA
M 2021 06178

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06177

(111)180496

24/08/2021
MTM SKY RESIDENCE SRL,
STR. VIRGILIU 81, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010882, ROMANIA

MIGHTY JELLY STUDIO
(531)
(511)

MTM RESIDENCE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.

Clasificare Viena: 27.05.01; 23.03.10
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06179

(111)179506

24/08/2021
NOW DEVELOPMENT, STR.
CORNELIA NR. 26, CORP C1,
PARTER, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
SCARA A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040171, ROMANIA

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.
───────

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

(540)

(111)180584
24/08/2021
ALINA IONESCU, STR. DRUMEA
RĂDULESCU NR. 19, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 06181

PARK LINE residence
(531)

Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
26.01.03; 26.11.03
(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, lucrări de birou, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, publicitate
online, 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.
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 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.

HOWA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape minerale și gazoase, ape de masă, ape
(băuturi), băuturi non-alcoolice.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06190

(111)180498

24/08/2021
SCENTUM OBSESSION SRL,
STR. SULFINEI NR. 3, BIROU
NR. 8, ETAJ 1, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii
───────

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

MY BOUDOIR

M 2021 06194

(740)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

(111)180500

(210)
(151)
(732)

───────

24/08/2021
SCENTUM OBSESSION SRL,
STR. SULFINEI NR. 3, BIROU
NR. 8, ETAJ 1, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
(111)180499
24/08/2021
SCENTUM OBSESSION SRL,
STR. SULFINEI NR. 3, BIROU
NR. 8, ETAJ 1, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06192

(740)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

My FABULOUS NUDE Boudoir
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii
───────

My OPULENT NOIR Boudoir
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06211

(111)180581

25/08/2021
AURORA COM SRL, STR.
LIBERTĂŢII NR. 38, JUD.
VRANCEA, ODOBEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ETAJ 1,
BIROU 107, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

AURORA DUPĂ
REȚETE VECHI
(531)

Clasificare Viena: 02.03.04; 05.01.03;
26.01.05; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
albastru, maro, crem, roşu, alb
(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, albumină pentru uz
culinar, alginaţi pentru uz culinar, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, bacon (slănină),
caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge, ulei de
oase, comestibil, bulgogi, nuci glasate, caviar,
mezeluri, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar,
unt de nucă de cocos, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs), raci, nu
vii, crochete, crustacee, nu vii, ulei de măsline
extra virgin alimentar, 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, carne uscată prin
îngheţare/carne liofilizată, vânat, nu viu, gelatină,
şuncă, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog,
gelatină alimentară, klipfish(cod sărat şi uscat),
untură, lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie
pentru uz culinar, ulei alimentar din seminţe de in,
pate de ficat/pastă de ficat, ficat, homari, nu vii,
ulei de porumb alimentar, margarină, carne, piftie
din carne, carne, conservată, carne, la conservă,
midii, nu vii, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, uleiuri alimentare, ulei de
măsline alimentar, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, pectină pentru uz culinar, porc,
păsări de curte, nu vii, creveţi, nu vii, ulei de
rapiţă alimentar, somon, nu viu, cărnuri sărate,
peşte sărat, sardine, nu vii, 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, ulei
alimentar din boabe de soia, languste, nu vii,
seu alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, burtă,
ton, nu viu, satay, duck confits, andouillettes,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, agar-agar pentru
scop culinar, moluşte, nu vii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
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), închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, 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 afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, 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,
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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, 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, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, marketing
în cadrul editării produselor software, servicii
de relaţii media, 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, 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
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), 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 comunicaţii corporative, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de
curierat
(mesaje
sau
mărfuri),
ambalarea bunurilor, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, servicii
de îmbuteliere, servicii de debarasare,
depozitarea de bunuri, depozitare/înmagazinare,
logistica transporturilor, închirierea de maşini,

închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de
frigidere/închirierea de dulapuri frigorifice
pentru alimente, închirierea de vehicule,
închirierea de depozite, împachetarea bunurilor,
aprovizionarea distribuitoarelor automate.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bar,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
sculptură în alimente, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06242

(111)180004

26/08/2021
LAURENȚIU CRĂCIUN, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 42, SAT
IZVORANI, JUDETUL ILFOV, COM.
CIOLPANI, ILFOV, ROMANIA

LAURENȚIU CRĂCIUN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicaţii, comunicare prin
bloguri online, comunicare prin canale video
online, comunicare prin retele de socializare
online, servicii de difuzare şi transmitere de date,
furnizarea de camere de chat pe internet și
forumuri online.
41. Servicii de educaţie, instruire, divertisment,
activităţi culturale, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor,
organizarea
și
susţinerea
concertelor,
rezervarea
locurilor
pentru
spectacole, servicii de amuzament, săli de
concerte, servicii de orchestră, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
planificarea petrecerilor (distracţii), producerea
spectacolelor, producerea de programe de radio
şi televiziune, servicii de înregistrare în studio,
servicii de agenţii de bilete (divertisment), servicii
de producție video, producție de casete video
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și videodiscuri, producție de materiale video,
servicii de creare de podcast cu muzică,
materiale video și filme, crearea de colaje video
si foto, servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, creare de continut
video și foto în scop de divertiment, furnizare
de video și foto, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de video si foto cu scop de divertisment prin
intermediul retelelor de socializate online, editare
de casete video și videodiscuri, realizarea de
emisiuni de divertisment, tradiţie şi cultură.
───────

(111)180042

(210)
(151)
(732)

M 2021 06270

(740)

INTELECT S.R.L., BD. DACIA NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

26/08/2021
ALINA-IONELIA ANGHEL, STR.
VISTIERNICUL STAVRINOS
NR.25, BL.155, SC.1, ET.4,
AP.21, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
TUDORUŢA-ANCUŢA BRĂHAIŢĂ,
STR. PESCARILOR NR.66,
BL.FZ11, SC.D, AP.43, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

RESTART CAMP o
şansă pentru viitorul tău
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de consultanță în afaceri, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de

publicitate, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, administrare în materie
de activități de marketing, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, asistență în afaceri privind identitatea
corporativă, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, campanii de marketing,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de material publicitar, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, creare de texte publicitare și
în scop promoțional, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de statistici
privind publicitatea, dezvoltare de concepte de
marketing, dezvoltare de campanii promoționale,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, marketing afiliat, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
marketing pentru evenimente, negociere de
contracte de publicitate, productie de publicitate
televizata si radiofonica, promovare de
evenimente speciale, servicii de franciză
pentru asistență de marketing, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență
în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, consilierea managementului
privind plasarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
consultanță în materie de relocalizare a
firmelor, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de servicii
de administrare a cursurilor academice pentru
instituții de învățământ, organizarea afacerilor,
servicii de consultanță și de management
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al afacerilor, servicii de franciză care oferă
asistență în afaceri, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii de intermediere referitoare la
publicitate.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
de spectacole în direct, producție audio,
video și multimedia și fotografie, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și
cultură, servicii de acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, certificare de
competențe profesionale, certificare de servicii
de educație, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, educație și instruire,
fotoreportaje, furnizare de centre de recreere,
furnizare de activități recreative, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de informații
despre activități culturale, îndrumare, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de gale, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de webinare, organizare
și prezentare de spectacole, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea
spectacolelor, prezentări de filme în scopuri
educative, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de spectacole, proiecție de filme video, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii jurnalistice, tabere
de recreere, tabere de vară (divertisment și
educație).

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180585
27/08/2021
MARIA-ANCA NICOLESCU, ŞOS.
PANTELIMON 227, BL.70, SC.A,
AP.78, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2021 06277

Y - MUNO HEALTH LINE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Creme farmaceutice, creme medicinale,
creme de uz dermatologic, creme farmaceutice,
creme medicale terapeutice, creme pentru
ameliorarea durerii, creme medicinale pentru
piele, creme pentru picioare (medicamentoase),
creme hidratante de uz farmaceutic, creme
analgezice de uz topic, creme pentru acnee
(preparate farmaceutice), creme medicinale
pentru protecția pielii, creme medicinale pentru
îngrijirea pielii, creme de uz medical, pentru
îngrijirea pielii, creme medicamentoase cu
antibiotice, pentru mai multe scopuri, geluri
antibacteriene, geluri antiinflamatoare, geluri
de uz dermatologic, geluri medicamentoase
de corp, geluri medicamentoase pentru
igiena bucală, capsule din gelatină pentru
farmaceutice, geluri de corp de uz farmaceutic,
geluri topice de uz medical și terapeutice, gel pe
bază de aloe vera de uz terapeutic, unguente
antiinflamatoare, unguente antibiotice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale
pentru tratarea afecțiunilor dermatologice,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
preparate farmaceutice, suplimente alimentare
si preparate dietetice.
35. Servicii de comerţ online şi cu ridicata pentru
preparatele sanitare şi farmaceutice.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06309

(111)180537

30/08/2021
MED LIFE SA, CALEA GRIVIŢEI
NR. 365, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RoMâine SISTEMUL
MEDICAL MedLife
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive descărcabile, publicații
care pot fi descărcate, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
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.
35. Servicii de secretariat pentru stabilirea
programărilor, servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
administrare a comunităților online, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,

servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de procesare a datelor online, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, administrarea
centrelor de apeluri pentru terți, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii de secretariat și de birou.
41. Furnizare de publicații electronice altele
decât cele publicitare, publicare de publicații
medicale,
furnizare
de
publicații
online, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, 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,
furnizarea de instruire online, publicarea de
materiale multimedia online, publicare online
de ziare electronice, furnizare de cursuri de
instruire online, servicii de instruire în domeniul
tulburărilor medicale și tratamentelor aferente,
informații în domeniul educației, furnizate online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, educație, divertisment și sport,
educație și instruire, coordonarea de programe
de asistență educațională pentru pacienți.
42. Platformă ca serviciu (paas), platformă
ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru partajare de conținut
online, găzduire de facilități web online pentru
pentru alte persoane, găzduire de conținut
digital, și anume jurnale și bloguri online,
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere de
site-uri web online pentru terți, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, laboratoare medicale.
44. Furnizare de servicii online de fișe medicale,
cu excepția odontologiei, servicii medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de informații medicale furnizate pe
internet, servicii oferite de laboratoare medicale

1265

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

pentru analiza probelor recoltate de la
pacienți, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, informații medicale, consiliere
medicală, servicii de consiliere medicală
individuală oferite pacienților.
───────

(111)180609
02/09/2021
SIDEPO GLOBAL SRL, SOS.
AMARA NR. 19, HALA C10,
DEPOZIT NR. 7, JUDEŢ IALOMIŢA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06417

(740)

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDEŢ IAŞI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, 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 cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călători, distribuţie
en gros sau en detail de haine şi produse
vestimentare sau accesorii vestimentare.,
transport articole de îmbrăcăminte, depozitarea
articolelor de îmbrăcăminte, depozitarea și
păstrarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
caritabile, și anume distribuire de îmbrăcăminte,
împachetarea articolelor de îmbrăcăminte în
vederea transportării.

(540)

cameleon TE SCHIMBĂ
DUPĂ SEZON
(531)

Clasificare Viena: 03.11.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06426

(111)180041

03/09/2021
SJDEFENDERAUTO S.R.L.,
COMUNA AŞTILEU, NR.129A,
JUDETUL BIHOR, SAT CHISTAG,
BIHOR, ROMANIA

INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

gestionare a vânzărilor, servicii de agenții de
import și export, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, 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.
───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180061
04/09/2021
MICO AGRILAND SRL, TRAIAN
VUIA, BL. F4 AP. 5, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

M 2021 06440

laStradă ESTD.2018
FAST FOOD
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16;
08.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de gestionare a vânzărilor,
consiliere cu privire la produse de consum,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, închiriere de standuri
de vânzare, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de

HECTARO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, gri, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06572
(111)180054
09/09/2021
GUANGDONG OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CORP.,
LTD., GUANGDONG, CHINA

M 2021 06640

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. 5, AP. M6,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

RDA IP SRL, STR. POPA TATU,
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Osleep
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Monitoare (programe de calculator), ceasuri
inteligente, ochelari inteligenți, telefoane mobile,
instrumente de măsurare, senzori de presiune,
senzori de mișcare, aparat de control de la
distanță., software de calculator înregistrat,
sisteme de procesare de date, inele inteligente,
telefoane inteligente, bijuterii care comunică
date, aparate de monitorizare electronice, altele
decât cele pentru uz medical, instrumente de
măsurare, aparate pentru diagnosticare, altele
decât cele de uz medical, aparate pentru
analize, altele decât cele de uz medical,
brățări conectate (instrumente de măsură),
senzori pentru determinarea poziției, senzori cu
biocip, player portabil multimedia, aparate de
telecomunicații în formă de bijuterii, aparate
de măsură, transductoare, aparate de testare,
nu cele pentru scopuri medicale, dispozitive
purtabile de urmărire a activităţii, monitoare de
afişare video purtabile, aparate de monitorizare,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
playere media portabile, aparate de măsurat,
senzori pentru determinarea vitezei.
14. Ceasuri de mână, cronografe (ceasuri),
ceasuri, instrumente de cronometrare pentru
sport (cronometre), cronometre.
───────

(111)180603
13/09/2021
UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA,
CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 3-5,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400372, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

ACADEMICUM LAUREATUS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
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băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktailuri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktailuri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe nonalcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, 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 de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,

băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
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apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante

naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice preamestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice preamestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.
───────
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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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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2012 22/02/2012
1
01129
M 2014 20/06/2014
2
04320

Număr
marcă
179730

3

M 2014
04741

09/07/2014

179848

4

M 2014
05299

31/07/2014

180510

M 2014
05593
M 2014
05594
M 2014
05738
M 2014
05739
M 2014
05740
M 2014
06007
M 2014
06063
M 2014
06361
M 2014
06610
M 2014
06790
M 2014
06848
M 2014
07284
M 2015
01194

14/08/2014

179948

14/08/2014

179947

22/08/2014

179670

22/08/2014

179668

22/08/2014

179671

02/09/2014

180025

Titular
SC BIODEV MEDICAL
CENTER SRL
ATLANTIC TRADE
& INVESTMENT
COMPANY SRL
SC POPASUL
DACILOR PRODCOM
SRL
SC EXELO TRAINING
& DEVELOPMENT
SRL
SC VODAFONE
ROMANIA SA
SC VODAFONE
ROMANIA SA
ANTENA TV GROUP
SA
ANTENA TV GROUP
SA
ANTENA TV GROUP
SA
MARIN FLORIN

03/09/2014

179995

SC JUNO SRL

17/09/2014

179988

ADOREAN EMIL

26/09/2014

180015

06/10/2014

179960

13/10/2014

180014

24/10/2014

180556

20/02/2015

180602

M 2015
01897
M 2015
02585
M 2015
02813

17/03/2015

179850

16/04/2015

179534

24/04/2015

179973

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

180458

Denumire marcă
BIODEV MEDICAL
CENTER
BADSTER

WEEK-END ÎN
16, 35, 38,
FAMILIE
41, 42
DANSEAZĂ CU MINE 16, 35, 38,
41, 42
DANSEAZĂ PRINTRE 16, 35, 38,
VISE
41, 42
Trattoria Arte Pasta
43

705

JUNO

28

706

ND NORDIA Doar
CALITATE. Germană
GHEORGHIEV SLAVI COMPLEMENTA
Diosmectită
SC CLIC MARKET
clic to go
SRL
SC RIOMATEX SRL
PANINI

7, 9

706

5, 35

707

29, 43

708

43

708

ELVIS-CRISTIAN
GEORGESCU
DIMITRIOS
TSIRMPAS
TSIRMPAS MIHAELA
DOINA
SC FB INVEST
SOLUTIONS SRL
SC AMIGO &
INTERCOST SRL
SC SATTVA SRL

HOLLYWOOD
EYELASHES
KIDOPTIK

43, 44

708

SMART TV

35, 38, 41 709

ac amigo & intercost

35, 39

710

TOKYO JAPANESE
RESTAURANT

43

710

1275

POPASUL DACILOR

Clase Nisa pag.
703
44
5, 25, 32, 703
33, 35, 41,
43
703
43

EXELO MAKING
KNOWLEDGE
HAPPEN
Vodafone SuperNet

41

704

38

704

Vodafone SuperNet

38

704

705
705
706

709
3, 9, 10,
21, 35, 37,
40, 44
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2015 28/04/2015
21
02886

22
23
24

25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Număr
marcă
180000

Titular
HORUMBA MIRELA

M 2015
02893
M 2015
02989
M 2015
03220

28/04/2015

179919

30/04/2015

180046

12/05/2015

180565

ANTENA TV GROUP
SA

M 2015
03221
M 2015
03222
M 2015
03240
M 2015
03334

12/05/2015

180566

12/05/2015

180567

12/05/2015

179731

ANTENA TV GROUP
SA
ANTENA TV GROUP
SA
NECULAI ION

15/05/2015

179764

M 2015
03453
M 2015
03454
M 2015
03513
M 2015
03660
M 2015
03673
M 2015
03737
M 2015
03750
M 2015
03751
M 2015
04114
M 2015
04204
M 2015
04534
M 2015
04561
M 2015
04666
M 2015
04711

21/05/2015

179689

21/05/2015

179688

25/05/2015

179996

28/05/2015

179445

28/05/2015

179791

02/06/2015

179803

02/06/2015

SC BICICLETE
CICLOP SRL
SC OSTROVIT SA

BEREZITCHEI
LAURA-ANDREEA
TUTANESCU
BEATRICE-GEANINA
SC FOTBAL CLUB
VOLUNTARI SA
SC FOTBAL CLUB
VOLUNTARI SA
RADU MIHAELA
RADU ION FLORIN
SC INTERNET CORP
SRL
SANDA SORIN

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
710
TRUSA DE
41
BUNASTARE
A FAMILIEI
www.forumuldeparenting.ro
711
Arkus
12, 35
CURTEA DINTRE VII

43

711

HAM TALENT 16, 35, 38,
ANIMALE CE miaau
41, 42
MINTILE
TARA TE VREA CHEF 16, 35, 38,
41, 42
SERIFI DE ROMÂNIA 16, 35, 38,
- In legea vedetelor
41, 42
EEMATICO
16, 28, 41

711

STRESS CORNER
5, 35, 41,
Bring your stress here 44, 45

713

FC VOLUNTARI 2010 41

713

FCV

41

713

FUSTIS Savoare la
robinet
CONFERINŢA
ECOMTEAM
Transilvania Adventure

21, 35, 39 714

711
712
712

16, 35, 41, 714
42, 45
715
39, 41
9

715

179732

PETRESCU CRISTIAN IXIS
DAN
SC GORJEANUL SA GORJEANUL

16

715

02/06/2015

179733

SC GORJEANUL SA

Gazeta Gorjului

16

716

18/06/2015

179932

22/06/2015

180564

07/07/2015

179845

SC PIASTRELLE EST
DESIGN SRL
ANTENA TV GROUP
SA
AL PROMT SRL

08/07/2015

180568

14/07/2015

180002

PIASTRELLE CASA
19, 20, 21,
STILE DI VITA
35
POFTITI DE VA IUBITI 16, 35, 38,
41, 42
AL PROMT
6, 19, 35,
37, 40, 42
DESCHIDE-TI
16, 35, 38,
SUFLETUL
41, 42
PERLIT PROCEMA
1

15/07/2015

179814

ANTENA TV GROUP
SA
SC PROCEMA
PERLIT SRL
SC BRONEVIC SRL
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Sacul de aur

716
716
717
717
718

30, 31, 35 718
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2015 16/07/2015
43
04771
M 2015 16/07/2015
44
04772
M 2015 21/07/2015
45
04839

Număr
marcă
179904
179905
179847

27/07/2015

179901

27/07/2015

179900

48

M 2015
04966
M 2015
04967
M 2015
04968

27/07/2015

179899

49

M 2015
05085

30/07/2015

179846

M 2015
05128
M 2015
05132
M 2015
07636

13/08/2015

179844

03/08/2015

180013

17/11/2015

179807

M 2015
08410
M 2016
04687
M 2016
05870
M 2016
06115
M 2016
07437
M 2017
02119
M 2017
02120
M 2017
02548
M 2017
03360
M 2017
04863

22/12/2015

179994

05/07/2016

179921

29/08/2016

180533

09/09/2016

180534

02/11/2016

179883

29/03/2017

180541

29/03/2017

180540

12/04/2017

179729

19/05/2017

179503

24/07/2017

180580

46
47

50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Titular
SC LOTUS CENTER
SA
SC LOTUS CENTER
SA
SC DONI
INTERNATIONAL
GALAXY SRL
KMG
INTERNATIONAL NV
KMG
INTERNATIONAL NV
KMG
INTERNATIONAL NV

Denumire marcă
ALLEGRIA PARK

Clase Nisa pag.
718
43

ALLEGRIA CITY

43

719

DONI
INTERNATIONAL
GALAXY SRL
EFIX S

35, 39

719

4, 35

719

efix

4, 35

720

EFIX CARBURANTUL 4, 35
CARE PROTEJEAZĂ
MOTORUL
CASA DE AJUTOR
CAR HERMES IFN
36
RECIPROC HERMES PETROŞANI
INSTITUTIE
FINANCIARA
NEBANCARA
PETROSANI
SC TIP TOP FOOD
MR. SANDWISH
29, 30
INDUSTRY SRL
L & S TRANS SRL
COMPLEX
31, 43
PĂSTRĂVUL
SC IZOCON MC SRL Ghiţă mă numesc
29
şi vreau să te
hrănesc! MACELARIA
IZOCON MC SUNT
UN PURCELUŞ
CRESCUT NATURAL
RAW OIL IMPORT
OLIVASHOP
35
SRL
SC ANTIBIOTICE SA NOVOCALMIN
5

720

SC ZDROVIT
ROMANIA SRL
SC ZDROVIT
ROMANIA SRL
STANCIU CRISTIAN

FEMINOHELP

3, 5, 10

723

CLINSIN

3, 5, 10

723

HOTEL TRAIAN

43

723

CONSTANTINGABRIEL URECHE
CONSTANTINGABRIEL URECHE
ENERGEN ROMÂNIA
S.R.L.
QUALITY NATURAL
SRL
MANASTIREA
MRACONIA

MICUL FERMIER din
2004
AGROCOSM

31

724

31

724

ENERGEN

7, 9, 35

724

Meşteşug DE
BUCOVINA
MRACONIA

29, 31

725

3, 35, 45

725
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720

721
721
722

722
722
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2017
63
06219
M 2017
64
06220
M 2017
65
06905
M 2017
66
07304
M 2017
67
08151
M 2018
68
04477

Dată
depozit
27/09/2017

Număr
marcă
179962

Titular
Denumire marcă
SC JULIEN STILE SRL Pardon

Clase Nisa pag.
725
32

27/09/2017

179963

SC JULIEN STILE SRL Pardon Brewery

32

726

26/10/2017

179690

S.C. NETSTIL SRL

EXQUISITE

35, 42

726

13/11/2017

180548

KROMANIA

28, 35, 41 726

18/12/2017

179464

Ferma bunicului

29, 31, 35 727

08/07/2018

180520

SCOUTLON

41

727

M 2018
06243
M 2019
01608
M 2019
02894

21/09/2018

179504

727

179774

BABY Brushes by
Lorraine
MARINICĂ

3

05/03/2019
14/04/2019

180563

SC H2O SPORTS
DISTRIBUTION SRL
SC GREEN WAY
FARM SRL
ASOCIATIA
CERCETASILOR
TRADITIONALI ACTRO
LORRAINE ANDRADA
ILUŢA
WestFarming Natural
SRL
DORCAI II
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

28/05/2019

179685

28/05/2019

179684

VIP

18

730

07/06/2019

179505

731

24/06/2019

179449

35, 41

731

75

17/10/2019

180062

16, 35

731

76

M 2019
07438

Lorraine MAKE UP
LINE
KRONSTADT FAIR
ARTS. CRAFTS.
FOOD
YOBI

3

M 2019
04666

V.I.P. INDUSTRIES
LIMITED
V.I.P. INDUSTRIES
LIMITED
LORRAINE ANDRADA
ILUŢA
TAMÁS TORÓ

VIP

74

M 2019
03926
M 2019
03927
M 2019
04213

3, 29, 30, 728
31, 32, 43
728
6, 9, 11,
14, 16, 17,
20, 21, 24,
26, 27, 28,
30, 35, 37,
39, 40, 41,
42, 45
730
18

M 2019
07574
M 2019
08367
M 2019
08956
M 2019
08960
M 2020
00443
M 2020
00651
M 2020
00745

23/10/2019

179986

732

22/11/2019

179695

Larah OPALGLASS by 21, 35
BOROSIL
ALFIERI HOME
20

13/12/2019

180535

Divenoxin

733

13/12/2019

180532

23/01/2020

180017

06/02/2020

180579

05/02/2020

180577

69
70
71

72
73

77
78
79
80
81
82
83

YOBI
MANUFACTURING
SRL
SAMER TN S.R.L
SC LUXURY
FURNITURE SRL
ZDROVIT ROMANIA
SRL
SC VIE VIN
SEGARCEA SRL
CREDIT EUROPE
BANK (ROMANIA) SA
PRODUS AUTENTIC
SRL
PRODUS AUTENTIC
SRL
1278

IDo

3, 5, 10

732

BANU' MIHAI CUVÉE 33

733

CEB Diamond Gold

36

734

CĂLĂTOREȘTE
AUTENTIC
sens autentic puterea
de a fi tu însuţi

39

734

41

734
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
84
01524
M 2020
85
01635
M 2020
86
01636
M 2020
87
02582
M 2020
88
03725
M 2020
89
04025
M 2020
90
04263
M 2020
91
04685
M 2020
92
05107
M 2020
93
05993

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

M 2020
06193
M 2020
06273
M 2020
06274
M 2020
06276
M 2020
06277
M 2020
06278
M 2020
06319
M 2020
06430
M 2020
06443
M 2020
06456
M 2020
06637
M 2020
06883
M 2020
07255
M 2020
07256

Dată
depozit
26/02/2020

Număr
marcă
180536

02/03/2020

180543

02/03/2020

180542

22/04/2020

179873

04/06/2020

179686

16/06/2020

180012

23/06/2020

180606

07/07/2020

179799

22/07/2020

180518

25/08/2020

179984

02/09/2020

179911

04/09/2020

179857

04/09/2020

179858

04/09/2020

179859

04/09/2020

179856

04/09/2020

179855

07/09/2020

179945

11/09/2020

179944

11/09/2020

179868

11/09/2020

180037

21/09/2020

179479

29/09/2020

179712

12/10/2020
12/10/2020

Titular
SC ZDROVIT
ROMANIA SRL
AGROCOSM
CONSULT SRL
AGROCOSM
CONSULT SRL
INTERPHARM BIO
COSMETICS SRL
CHROMOSOME
DYNAMICS SRL
CLUB SPORTIV
MUNICIPAL ORADEA
LIN PREMIUM CONTA
SRL
SC ART&CRAFT
DESIGN SRL
AGRO MALAKU ELA
SRL
WINGS BUSINESS
GROUP S.R.L.

Denumire marcă
FEROPTIM

CLAUDIU-FLORIN
ASIMIONESEI
PUBLIVOL CREATIV
SA
PUBLIVOL CREATIV

BUNĂ ZIUA VASLUI
WWW.BZV.RO BZV
Metropola FM

29, 30, 31, 739
32, 33, 35,
39, 41
16, 35, 38, 743
41, 42, 45
35, 38, 41 743

Dimineți cu Georgia

35, 38, 41 744

Între prieteni cu Dana
Istrate
Sport Arena la zi

35, 38, 41 744

179795

PUBLIVOL CREATIV
SA
PUBLIVOL CREATIV
SA
PUBLIVOL CREATIV
SA
ENJOY MEDIA
PRODUCTION S.R.L.
DSC EXPRES
LOGISTIC SRL
GABRIELA
ATODIRESEI
TEODORA-VIRGINIA
TRANDAFIR
SC ACUARELLO BY
NUMBERS SRL
VICENTIU-CATALIN
STANESCU
SC WOOD IQ SRL

179797

SC WOOD IQ SRL

1279

Clase Nisa pag.
734
3, 5, 10

Nepotul Micul Grădinar 35

735

Bunicul Micul Grădinar 35

735

seedlife

3, 4, 16, 30 736

Agrobazar

35, 44

736

F.C. BIHOR 1902

35, 41

737

LIN CONTABILITATE
PE BUNE
bAzar urbAn

9, 35, 36, 738
41, 42, 45
738
35

Burgeria Ştirbei by
Malaku
Shop ITALIAN
GOURMET

43

35, 38, 41 744

Doar o cifră să-ți mai 35, 38, 41
spun
1, 2, 3 si afli tot ce vrei! 16, 28, 35,
41, 42
DSC DRAGON STAR 39
CURIER
MAX
35, 38
Teo show
Acuarello art by
numbers
BEe Healthy
Rubiq WOOD C
300/350 EL
Rubiq WOOD
MF45Pro

739

744
745
745
746

16, 35, 38, 747
41
748
35
30

748

7, 35

749

7, 35

749
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
108
07258
M 2020
109
07259
M 2020
110
07263
M 2020
111
07264
M 2020
112
07548
M 2020
113
07772
M 2020
114
07866
M 2020
115
07966
M 2020
116
08251

Dată
depozit
12/10/2020

Număr
marcă
179792

Titular
SC WOOD IQ SRL

12/10/2020

179796

SC WOOD IQ SRL

12/10/2020

179794

SC WOOD IQ SRL

12/10/2020

179793

SC WOOD IQ SRL

21/10/2020

179754

28/10/2020

179936

DORIN IOAN
SPINEANU
ELIS PAVAJE SRL

09/11/2020

179518

04/11/2020

180003

13/11/2020

179780

M 2020
08353

18/11/2020

179966

M 2020
08370
M 2020
08406
M 2020
08451

14/12/2020

179462

FLORIN BODOGA

19/11/2020

179854

HOTELIERA

23/11/2020

179928

CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN
CONSTANȚA
”TEODOR T.
BURADA”

25/11/2020

179968

122

M 2020
08530
M 2020
08626

26/11/2020

179863

02/12/2020

179818

123

M 2020
08681

EURO UNELTE
TRADING SRL
CLAUDIA IULIANA
CHIRU
ALIAT INVEST SRL

M 2020
08713
M 2020
08715
M 2020
08745
M 2020
08788
M 2020
09022

02/12/2020

179860

02/12/2020

180038

03/12/2020

179891

05/12/2020

179839

14/12/2020

179872

117
118
119
120

121

124
125
126
127
128

ANASTASIA LOVE
SRL
S.C. MAD IDEAS
DESIGN S.R.L.
S.C. SYNLAB WEST
S.R.L.
S.C. ALMEC TATAL &
FIUL S.R.L.

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI SA
ROPHARMA S.A.

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
750
Rubiq WOOD CF
7, 35
1500/2300
750
Rubiq WOOD KNT 5/7 7, 35
Rubiq WOOD KOMBI
32/41
Rubiq WOOD FP
50/61
sertinox

7, 35

751

7, 35

751

6, 35, 38

752

ARCADE

19, 37

752

16, 21, 24, 752
35
Cooperativa de Design 20, 40, 42 753
ANASTASIA LOVE

ROMGERMED

44

755

MODAL FIXTURE
TABLES &
ACCESSORIES
BRIDGE BLUE
CONSULTANCY
H Hoteliera

6, 20

756

37, 42

756

39

758

CONSILIUL
41
JUDEȚEAN
CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN
CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA
EuroUnelte
8, 35

759

SAGA Kid

759

41

759

29, 30, 31, 760
32, 33, 34,
35, 43
760
Own the future. Invest 36
in it.
760
DermaCare RPH
3, 5
Cămara de acasă

BEBE NOU ONLINE
STORE SRL
MNEMOS SRL

BebeNou

20, 25

761

SYNAPSA

9, 42

761

SFARCIOC V.
GHEORGHE PFA

ABSTRACT STUDIO

44

761

1280
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 06/02/2019
129
09057
M 2020 16/12/2020
130
09126
22/12/2020
M 2020
131
09288
M 2020 23/12/2020
132
09311
M 2020 23/12/2020
133
09315

134
135

136
137
138
139
140
141
142
143
144

145
146

147
148

Număr
marcă
179902
179892
179997

179500
179884

M 2020
09382
M 2021
00259

28/12/2020

179765

15/01/2021

180571

M 2021
00281
M 2021
00381
M 2021
00382
M 2021
00383
M 2021
00478
M 2021
00590
M 2021
00598
M 2021
00607
M 2021
00620

18/01/2021

180610

20/01/2021

179720

20/01/2021

179719

20/01/2021

179813

22/01/2021

179456

27/01/2021

179849

27/01/2021

180538

28/01/2021

180546

28/01/2021

179980

M 2021
00640
M 2021
00684

28/01/2021

179893

29/01/2021

179451

M 2021
00860
M 2021
00990

04/02/2021

179970

09/02/2021

180593

Titular
KORONAPAY
EUROPE LTD
S&D CONSULTING
IMOBILIARE SRL
Pelikan
Vertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
NATURPHARMA
BULARIA EOOD SRL
ASOCIATIA ROMANA
PENTRU NUTRITIE,
FITNESS SI
SANATATE

Denumire marcă
KoronaPay

Clase Nisa pag.
762
36

CASA DONER

43

762

Protect by Herlitz

3, 5, 9

763

NANO D3

5

763

ARNFS ASOCIAȚIA
ROMÂNĂ PENTRU
NUTRIȚIE, FITNESS
ȘI SĂNĂTATE
ROMÂNIA
ALICEUSANPUBLIQUERETRO FUTURE
SRL
DETOX NUTRI FIT
DIA DETOX NIVEL
SRL
OPTIM DE GLUCOZĂ
ÎN SÂNGE
GLORIA MARKET
afacerisigure.ro
SRL
ANDREI-VASILE
Bee Network Romania
LAZĂR
ANDREI-VASILE
Bee Network Moldova
LAZĂR
SC PAIN D'OR SERV- Pain D'Or
PROD SRL
WHITE DEALS SRL
DANUBEWD TOOLS

9, 16, 36, 764
41, 42, 44

DANIEL LIVIU
DICULESCU
SWAN SECURITY
INTERNATIONAL SRL
PARFUM&NATURAL
PRODUCTS SRL
SILVA GROUP
LOGISTICS DIVISION

FITOPHORIA

10, 35

769

SWAN SECURITY
INTERNATIONAL
D&P perfumum

45

770

16

771

35, 42

765

5

766

35, 41, 42 766
9, 42

767

9, 42

767

30, 35, 39 768
6, 7, 8, 22 768

Magazinul De Brazi.ro 1, 31, 39
bucuria Craciunului in
casa ta!
SCA DELEANU
AD Deleanu Attorneys 42, 45
VASILE AVOCATI
at Law
ROXANA-VALENTINA THE CRÈPE AND ICE 30, 35, 43
VASILE
CREAM STATION
VASILE-LUCIAN
MARCU
OCTAVIAN STANCU
OVISER SRL
LA LIVADĂ
43, 45

771

PROJECT CENTER
PROJECT CENTER
INTERMED 2004 SRL

775

1281

36

772
772

774
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 09/02/2021
00993
149

150
151
152

153
154
155

156
157

158
159
160
161
162

163
164
165
166
167

Număr
marcă
179448

Titular
Denumire marcă
DISTRIBUTIE
DEER DISTRIBUŢIE
ENERGIE ELECTRICA ENERGIE ELECTRICĂ
ROMANIA SA
ROMANIA

M 2021
01096
M 2021
01104
M 2021
01175

11/02/2021

180547

11/02/2021

180576

15/02/2021

180010

M 2021
01236
M 2021
01249
M 2021
01308

25/02/2021

179682

SINDICATUL
NATIONAL AL
POLITISTILOR DE
PENITENCIARE
(SNPP)
SC OMAROSA SRL

17/02/2021

179486

MARTENS S.A.

19/02/2021

179482

MINCIUNA ADRIAN

M 2021
01346
M 2021
01388

19/02/2021

179890

22/02/2021

179524

SC PODGORIA
SILVANIA SRL
LÁSZLÓ VAJNÁGINAGY

M 2021
01400
M 2021
01427
M 2021
01469
M 2021
01473
M 2021
01555

22/02/2021

179897

FILOFTIA FURTUNA

23/02/2021

180024

VASILE DOBRIN

24/02/2021

179441

24/02/2021

179931

26/02/2021

180005

M 2021
01558
M 2021
01587
M 2021
01615
M 2021
01616
M 2021
01651

04/03/2021

179683

05/03/2021

179748

01/03/2021

179971

01/03/2021

179972

04/03/2021

179711

S.C. MG TEC
INDUSTRY S.R.L.
ZOOM TOYS S.R.L.

alege smart

Clase Nisa pag.
775
7, 9, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42
777
16
778

BrandToys by Zoom
Toys
Poliția Penitenciară
SNPP

28, 35

PAPA

43

781

H HORA UNIRII BERE 32
PREMIUM
IMM PARC
19
PRODUCTIEDEPOZITARE
DACIDAVA
33

781

TOTAL CONTROL
PROIECTARE
INSTALARE
MENTENANŢĂ
CENTRUL MEDICAL
Dr. Furtună Dan
DOAR MĂR

37, 45

782

44

783

32

784

GEORGE-EMANUEL
AXINTE
DULCETURILE
DOMNITEI SRL
CORPUL
EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA
SC OMAROSA SRL

IERBAR
Dulceturile Domnitei

16, 20, 31, 784
35
785
29, 32

EU Tax Știri

35, 36, 41 786

PAPA DONER

43

FUNDAȚIA WORLD
VISION ROMÂNIA
CLAUDIU
NECŞULESCU
CLAUDIU
NECŞULESCU
IRINA LAZAR

PÂINE ȘI MÂINE
41, 43, 44
Ducem copiii la școală
ILUZIV JIDVEI
33, 35, 39,
41, 43
DUAL JIDVEI
33, 35, 39,
41, 43
Ohi Ohi
43

1282

35, 41, 45 780

782

782

786
787
788
788
789
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
168
01708
M 2021
169
01732
M 2021
170
01737
M 2021
171
01915
M 2021
172
02077
M 2021
173
02101
M 2021
174
02106
M 2021
175
02117
M 2021
176
02127
M 2021
177
02196
M 2021
178
02223
M 2021
179
02259
M 2021
180
02317
M 2021
181
02318
M 2021
182
02348
M 2021
183
02349
M 2021
184
02350
M 2021
185
02351
M 2021
186
02352
M 2021
187
02353
M 2021
188
02407

189
190
191

M 2021
02420
M 2021
02423
M 2021
02433

Dată
depozit
04/03/2021

Număr
marcă
180594

Titular
EMS CAVE SRL

04/03/2021

179773

MICOMI INVEST SRL TULUM

41, 43

789

10/03/2021

180055

FLEXI

3

790

10/03/2021

179515

RIBS & RAMEN

15/03/2021

179914

WEST TRADE &
MARKETING SRL
OCTAVIAN MIHAI
POZDERCA
CORNELIA SCRIBA

30, 35, 39, 790
41, 43
792
41

16/03/2021

179909

SC FIZIOACTIV SRL

16/03/2021

179987

11, 20, 21 793

16/03/2021

179884

16/03/2021

179992

17/03/2021

179492

S.C. KITCHEN TOTAL KInc KITCHEN
SOLUTION S.R.L.
INCORPORATED
PepsiCo, Inc
DORITOS TORTILLA
CHIPS
BRINGWELL SRL
MATASSE SILK YOUR
LIFE
ALEXANDRU PAL
caietemuzica.ro

18/03/2021

179533

36, 42

795

19/03/2021

179927

START FINANCE
START Finance
SOLUTIONS
ACTIV RADIOTV SRL NEWS ROMANIA

38

795

24/03/2021

179926

22/03/2021

179925

22/03/2021

179865

22/03/2021

179871

3, 16, 21,
35
sweet home
3, 16, 21,
35
ARAMIS INVEST SRL aramis Delicii momente 43
din viața ta
ARAMIS INVEST SRL aramis DESIGNS
16, 20, 35

22/03/2021

179866

ARAMIS INVEST SRL aramis FOAMS

16, 20, 35 803

22/03/2021

179867

ARAMIS INVEST SRL aramis INVEST

16, 20, 35 809

22/03/2021

179869

ARAMIS INVEST SRL ARAMIS GROUP

16, 20, 35 815

22/03/2021

179870

ARAMIS INVEST SRL aramis LOGISTICS

39

23/03/2021

179822

MECHANISM

16, 35, 41 822

24/03/2021

179517

MECHANISM
CONSUMER MEDIA
SRL
MARINELA TUDOR

39

824

24/03/2021

179934

HOME RIDE PET
TRANSPORT
man PROTECTION

9, 35

824

24/03/2021

179457

29, 30

825

SC SKIBA
DISTRIBUTION SRL
STELLA PACK SRL

Denumire marcă
Peştera Valea Cetăţii

EduNails by Corina
Scriba
TERRA CLINIQUE

44

792

30

793

3, 24

793

16, 35, 41 794

SKIBA

MAN PROTECTION
SRL
DOGANAY GIDA SRL Meister PASTACILIK
ÜRÜNLERI
1283

Clase Nisa pag.
789
39, 41

795
796
797
797

821
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 24/03/2021
192
02436

Număr
marcă
180048

Titular

193

M 2021
02437

24/03/2021

180050

194

M 2021
02439

24/03/2021

180049

195

M 2021
02440

24/03/2021

180051

M 2021
02447
M 2021
02448
M 2021
02451
M 2021
02458
M 2021
02459
M 2021
02460
M 2021
02462
M 2021
02466

24/03/2021

179702

24/03/2021

179703

24/03/2021

179982

24/03/2021

179704

24/03/2021

179705

24/03/2021

179706

24/03/2021

179707

25/03/2021

180035

M 2021
02566
M 2021
02598
M 2021
02650
M 2021
02696
M 2021
02697
M 2021
02704
M 2021
02708
M 2021
02713
M 2021
02714

29/03/2021

179924

KETTIS
INVESTMENTS
LIMITED
KETTIS
INVESTMENTS
LIMITED
KETTIS
INVESTMENTS
LIMITED
KETTIS
INVESTMENTS
LIMITED
LAGARDERE TRAVEL
RETAIL SRL
LAGARDERE TRAVEL
RETAIL SRL
JULIA PODIATRY
CLINIC S.R.L.
LAGARDERE TRAVEL
RETAIL SRL
LAGARDERE TRAVEL
RETAIL SRL
LAGARDERE TRAVEL
RETAIL SRL
LAGARDERE TRAVEL
RETAIL SRL
MAY DAY
DISTRIBUTION
IMPEX SRL
SC FLANDERS SRL

30/03/2021

179954

SPORT GIFTS SRL

01/04/2021

179751

09/06/1998

196
197
198
199
200
201
202
203

204
205
206
207
208
209
210
211
212

Denumire marcă
ASTRUM
DEVELOPMENT

Clase Nisa pag.
6, 19, 37 826

AUGUSTUS

6, 19, 37

826

AUGUSTUS
DEVELOPMENT

6, 19, 37

827

EVEREST
DEVELOPMENT

6, 19, 37

827

GRILL STATION

29, 30, 35, 828
43
29, 30, 35, 828
43
829
44

GRILL STATION
JULIA Clinica de
Podologie
servicii by inmedio

35, 36, 41 829

servicii by inmedio

35, 36, 41 830

servicii by inmedio

35, 36, 41 831

servicii by inmedio

35, 36, 41 831

CRISPY GOODIES
30
Covrigei din Bucureşti

832

FLANDERS

27

832

CHOC CHICK

9, 20

833

29

834

180028

GENERAL AGRO
Tradiţii câmpeneşti
COM SERVICE S.R.L. Salam Mic Dejun
Apple Inc.
THINK DIFFERENT

16, 38

834

29/04/2005

180029

Apple Inc.

THINK DIFFERENT

41

835

02/04/2021

179701

ATTILA BIRO

context.ro

41

835

02/04/2021

179958

836

02/04/2021

179976

02/04/2021

179975

CARAMALAU SANDA Reinvent
35
CONSULTING
THE PROCTER &
EU Perfume 0%
5
GAMBLE COMPANY Allergens*
THE PROCTER &
Pampers premium care 5
GAMBLE COMPANY DERMA COMFORT
ULTRA COMFORT
ULTRA PROTECTION
EU PERFUME 0%
ALLERGENS
1284

837
837
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 05/04/2021
213
02754

214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Număr
marcă
180595

Titular
NOVAMET INVEST
SRL

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
wash point 24H
7, 35, 37 838
Spălătorii automatizate
self service
839
REWE ROMÂNIA SRL GUSTOPAN
30

M 2021
02760
M 2021
02821
M 2021
02834
M 2021
02855

05/04/2021

180001

07/04/2021

179910

07/04/2021

179531

07/04/2021

179953

M 2021
02865
M 2021
02880
M 2021
02881
M 2021
02882
M 2021
02892
M 2021
02929
M 2021
02940
M 2021
02953
M 2021
02983
M 2021
03008
M 2021
03037
M 2021
03083
M 2021
03117
M 2021
03160
M 2021
03165
M 2021
03166
M 2021
03168

08/04/2021

179495

FOR DESIGN SRL

08/04/2021

179979

DACIA Babic de Buzău 29, 35

851

08/04/2021

179978

852

179977

29, 35

852

08/04/2021

180009

09/04/2021

179903

DACIA Cârnați de
pitușcă
DACIA Pitușcă de
Buzău
British Education &
Sports Tiriac Preschool
Rmf romaflorimex srl

29, 35

08/04/2021

ARTI MONDO ANG
SRL
ARTI MONDO ANG
SRL
ARTI MONDO ANG
SRL
MASTERANGE
ROMANIA SRL
ROMAFLORIMEX SRL

6, 16, 22

853

09/04/2021

179889

854

179917

WINSTON
SELECTION
MIA RINA

34

16/04/2021

JAPAN TOBACCO
INC.
STARFIER

12/04/2021

179888

13/04/2021

179459

13/04/2021

179772

15/04/2021

179969

15/04/2021

179742

16/04/2021

179885

16/04/2021

179875

16/04/2021

179874

16/04/2021

179864

IT SOLUTION PRO
S.R.L.
GABRIELA RAMONA
RUS
MARIUS - EUGENIU
GĂLBENUŞĂ

SOLTOY

839

850
FEDERATIA
FUNERARA ROMANA
ARDLD ASOCIAŢIA
35, 36, 41, 850
ROMÂNĂ PENTRU
42, 45
DEZVOLTARE
LOCALĂ DURABILĂ
851
FORDESIGN
19, 37

DANIEL CONSTANTIN Domaine Du Cesari
LEFTER
MIOARA POPA
Rochite Ocazii Fetite
Made with Love
ARTPRESS SRL
ARTPRESS EDITURĂ
ȘI TIPOGRAFIE
RIVERO VLAD
La Rivera
LEONARDO RENE
SC ADQUEST SRL
adquest simply
creative
DOGAN MEDIA
LIKE FM
INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA
Like fm
INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA
Like fm 88.0
INTERNATIONAL SA BUCURESTI
MARCEL-NELU
MARIAN
MARIAN
ADVENTURES N E S
W

1285

9, 20, 21,
28, 35
45

35, 41, 43 853

20, 35, 42 854
43

860

25

860

16, 35, 40, 860
41
861
29
35, 42

862

35, 38, 41 862
35, 38, 41 863
35, 38, 41 864
35, 38, 39, 865
41, 42
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 19/04/2021
235
03193

Număr
marcă
180425

Titular
FUNDAȚIA PENTRU
EDUCAȚIE DAN
VOICULESCU
ZAPCA OANA
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA
MIHAIL VICTOR
PADURARU
MORAD IBRAHIM

Denumire marcă
MyWay-build your
future

Clase Nisa pag.
16, 35, 41 866

Micile Miracole

41

866

R iREQUEST

42

866

Vinars de Huși Dimitrie 33, 35

867

DIMULESCOO MEDIA
S.R.L.
SERVOTECH
INOVATION S.R.L.
VALDECO TEXTILE
SRL-D
TOOLS-MAG S.R.L.

Dealul Astronomic

41

870

COINZIX

36, 39, 42 870

Sleep Moon Vise
printre stele!
DALBAN

24

882

7, 11, 35

882

Sibiul CITEȘTE

35

885

ROOM 12

36

887

KF Kids Finance

9, 36, 41

887

ANTIINFLAMCBD

5

888

M 2021
03202

19/04/2021

179805

19/04/2021

179480

21/04/2021

179749

24/04/2021

179758

24/04/2021

179760

26/04/2021

179433

28/04/2021

179913

29/04/2021

179494

05/05/2021

179512

05/05/2021

179862

06/05/2021

179677

RAMIT IMPORT
EXPORT S.R.L.
GREEN SPACE
PROPERTIES S.R.L.
PROMETHEUS
TECHNOLOGIES SRL
PANDELE LIVIU

06/05/2021

179676

LIVIU PANDELE

CBDGLICEM

5

888

06/05/2021

179675

LIVIU PANDELE

NOZOCOOM FORTE

5

888

06/05/2021

179674

LIVIU PANDELE

MAGNE MONTANA

5

888

06/05/2021

179673

LIVIU PANDELE

MUSSCHIN

5

889

10/05/2021

179790
179937

11/05/2021

180502

12/05/2021

179723

DANIELA MARIA
TUDOR
VEDERE SRL

FV FRIVAS TRANS
CONSTRUCT
Caii de la Letea
QuintEssence
HN

35, 37, 39 889

10/05/2021

FRIVAS TRANS
CONSTRUCT SRL
VIA VITICOLA S.R.L.

13/05/2021

179435

SKY MAP

256

M 2021
03208
M 2021
03263
M 2021
03381
M 2021
03382
M 2021
03384
M 2021
03423
M 2021
03509
M 2021
03569
M 2021
03577
M 2021
03581
M 2021
03583
M 2021
03587
M 2021
03588
M 2021
03589
M 2021
03674
M 2021
03700
M 2021
03733
M 2021
03761
M 2021
03789
M 2021
03799

13/05/2021

179532

NICOLE LOCIC

257

M 2021
03818

13/05/2021

179861

SC EUROPEAN
DIGITAL EXCHANGE
SA

236

237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

1286

33

890

9

890

OPTICA VEDERE
eyeware & more
SKY MAP

35, 44

891

16, 35

891

DRACULA'S
CASTLE SECRETS
Transylvania
RONIN

3, 20, 27, 892
29, 30, 32,
33, 41, 43
35, 36, 42 900
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
258
03827
M 2021
259
03844
M 2021
260
03845
M 2021
261
03851
M 2021
262
03854
M 2021
263
03855
M 2021
264
03870

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

M 2021
03872
M 2021
03875
M 2021
03909
M 2021
03918
M 2021
03928
M 2021
03938
M 2021
03941
M 2021
03959
M 2021
03966
M 2021
03988
M 2021
03989
M 2021
03994
M 2021
04004
M 2021
04009
M 2021
04048
M 2021
04050

Dată
depozit
14/05/2021

Număr
marcă
179678

14/05/2021

179680

14/05/2021

179998

14/05/2021

179687

16/05/2021

179436

16/05/2021

179461

17/05/2021

179912

17/05/2021

179535

17/05/2021

179933

18/05/2021

180045

24/05/2021

179741

18/05/2021

Titular
Denumire marcă
BANCA COMERCIALA FLiP Școala de Bani
ROMANA SA
pe Roți
SC SERVELECT SRL SERVELECT Energy is
money! We save both.
MUNDOVAL
Mundoval
SOLUTION S.R.L.
WIRTUAL DESIGN & WIRTUAL
ARCHITECTURE SRL
EXCLUSIVE CAPITAL Gurmand Club
SRL
ALENA VELOP
BUY MORE
GRAPHICS SRL
AGROLAND
MOOCLEAN
PROFESSIONAL
FARM SRL
ANDAN IMPEX SRL
@ ANDAN electron

Clase Nisa pag.
900
35, 36
37, 40, 42 901
8, 9, 10, 21 902
41, 42

902

29

903

35

904

5, 35

910

9, 35, 42

911

LASER EXPERT
SCHOOL SRL
GABRIEL VOIC

MED LASER EXPERT 41, 44

ZENUK

179537

DIGITAL IQ AGENCY
SRL
ZIBELIBE S.R.L.

18/05/2021

179450

MIHAELA CHIRILOAIA CHEFS EVOLUTION

19/05/2021

179666

19/05/2021

179993

19/05/2021

180027

KATTY FASHION
S.R.L.
RADU GHEORGHE
ANTOHE
HOLCIM AG

20/05/2021

179990

SIDE GRUP SRL

20/05/2021

179989

27/05/2021

LET'S COFFEE

KARE

912

43

913

8, 9, 10,
11, 21, 28
30, 32, 35,
43
29, 30, 35,
39, 43
42

913
916
917
920

Ora de zootehnie cu Dr 35, 44
Radu Antohe
ETICHETA VERDE
19
HOLCIM
side grup
3, 16, 35

920

SIDE GRUP

3, 16, 35

921

179516

YOLO BLOOM S.R.L. YOLO BLOOM

3

922

20/05/2021

179430

9, 38, 41

922

20/05/2021

180583

35, 43

923

21/05/2021

179785

FREMANTLEMEDIA PREȚUL CEL BUN
LIMITED
VALENTIN
Maxim Pe Flow
TEODORIAN COSTEA
CLAUDIU PARASCHIV PALINCA

41

923

21/05/2021

179502

AGROMAS GRUP
SRL

35, 39, 44 924

1287

AGROMAS

920
921
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 21/05/2021
281
04057

Număr
marcă
179776

Titular
SHENZHEN
CREALITY 3D
TECHNOLOGY CO.
LTD
SHENZHEN
CREALITY 3D
TECHNOLOGY CO.
LTD
HYUNDAI MOTOR
COMPANY
HYUNDAI MOTOR
COMPANY
AESCULAP PROD
SRL
AESCULAP PROD
SRL
IONUT GABI
RAILEANU
CONSILIUL
JUDEȚEAN PRAHOVA
COPRAAG
ENTREPRENEUR
SRL
WEALTH HOUSE SRL

Denumire marcă
ENDER

Clase Nisa pag.
924
7

SERMOON

7

925

GENESIS

36

925

GENESIS

36

926

NaturRo

5

926

Naturia

5

927

Reposturare By Ionut
Raileanu
Ținutul Vinului

41, 44

927

COPRAAG
ENTREPRENEUR

16, 35, 37, 928
42

THE TAKEOVERS

41

UBITECH
CONSTRUCTII SRL
ANTENA TV GROUP
SA
ANTENA TV GROUP
SA
HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
CONSTANTIN
ALEXANDRU
MANOLE
LEMONSSY LINE
S.R.L.
GEORGE-ALIN ILE

UBITECH build in build 16, 35, 37,
out
42
[OBSERVATOR]
9, 16, 35,
38, 41, 42
O OBSERVATOR
9, 16, 35,
38, 41, 42
Winter i*cept ION
12

930

Dor de Mare
Residence

36, 43

934

TRIBAL

30

934

FERMA HOREA
DELICII DIN ȚARA
MOȚILOR
blue box medical be
blue
CLASStitude

29, 31, 35, 935
44

M 2021
04058

21/05/2021

179777

M 2021
04061
M 2021
04062
M 2021
04073
M 2021
04074
M 2021
04080
M 2021
04095
M 2021
04106

21/05/2021

179539

21/05/2021

179540

21/05/2021

179724

21/05/2021

179725

21/05/2021

180596

24/05/2021

179817

24/05/2021

180034

28/05/2021

179438

24/05/2021

180032

24/05/2021

180592

24/05/2021

180591

294

M 2021
04113
M 2021
04120
M 2021
04123
M 2021
04124
M 2021
04128

24/05/2021

179541

295

M 2021
04132

24/05/2021

179709

M 2021
04136
M 2021
04148

27/05/2021

179483

25/05/2021

179820

M 2021
04150
M 2021
04151

25/05/2021

179951

25/05/2021

180501

M 2021
04156
M 2021
04159

25/05/2021

180508

DULCESA R SRL

25/05/2021

180597

ALEXANDRU-DARIUS CASTEL DRACULA
SIMIONCA
TRANSILVANIA
1288

282

283
284
285
286
287
288
289

290
291
292
293

296
297

298
299

300
301

MONICA-GABRIELA
RAIU
CLASSTITUDE
BUSINESS BRN SRL

dulcesa R

35, 36, 41 928

5, 10

929

932
933
934

936

936
3, 9, 10,
14, 20, 21,
26, 28
938
30, 43
16, 33, 35, 938
43
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
302
04161
M 2021
303
04165
M 2021
304
04166
M 2021
305
04170
M 2021
306
04171
M 2021
307
04176
M 2021
308
04185
M 2021
309
04190
M 2021
310
04197
M 2021
311
04198
M 2021
312
04199

Dată
depozit
25/05/2021

Număr
marcă
180516

25/05/2021

180598

25/05/2021

180514

Titular
ISHI DI FLORENCE
SRL
ANDREI-SILVIU
LĂLUCIU
PESCADO GRUP SRL

25/05/2021

180504

25/05/2021

Denumire marcă
DARE TO PAINT

Clase Nisa pag.
939
16, 35
44

941

35

941

NARADA EDU SRL

Privé BY ADRIANA
VARVAROI
LA BĂCĂNIE by
BONITO
NaradiX

9, 16, 41

942

180505

NARADA EDU SRL

HartaEdu

38, 41

944

27/05/2021

179484

lemonssy

32

945

26/05/2021

180523

Paşaport de vacanţă

10/06/2021

180599

MAKRA LANGOS

16, 35, 38, 946
41, 42
30, 35, 43 951

26/05/2021

179815

MEDICAL PLANET

10, 44

951

26/05/2021

179816

MEDFARM

10, 44

951

26/05/2021

179431

LEMONSSY LINE
S.R.L.
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL
TIM TRADE 64
DISTRIBUTION SRL
SC MEDFARM
TRADING SRL
SC MEDFARM
TRADING SRL
DF WORLD OF
SPICES GMBH

952

26/05/2021

179717

27/05/2021

179691

30, 43

955

27/05/2021

179750

27/05/2021

179481

317

M 2021
04202
M 2021
04204
M 2021
04210
M 2021
04217
M 2021
04219

Din inima României,
29, 30
cu drag pentru români.
Așa cum ne place
nouă.
TEMERAR
33

27/05/2021

180513

318

M 2021
04220

27/05/2021

179946

M 2021
04233
M 2021
04235
M 2021
04237
M 2021
04239
M 2021
04240

28/05/2021

179544

28/05/2021

179455

28/05/2021

179809

28/05/2021
28/05/2021

313
314
315
316

319
320
321
322
323

SC ARDIS OFFICE
SRL
MARIUS GOLOPENȚA GOLO

954

AYS CLEAN AYS
S.R.L.
KATJES FASSIN
GMBH + CO. KG
CIPRIAN-MIHAIL
FRONEA
DANIELA POULIAKAS
MIHAI-DUMITRU
ȘUŢA
DARED GOODS SRL

CleanHouse

37

956

Katjes Wunderland

30

956

MAIA pizza

43

957

petfluencer

FIBROID
COMMUNITY
Dentopia
ALBĂ CA ZĂPADA

41

179755

ENDOVASCULAR
SRL
THIRDEYE
CONSULTING SRL
STEEL BUSINESS
SRL
DORU ȚURCANU

957
3, 5, 14,
18, 25, 28,
44
35, 38, 41, 958
44
958
44

CARBON Deep

35, 39, 43 960

179437

DORU ȚURCANU

CARBON Ristorante

35, 39, 43 960

1289

959
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 02/06/2021
324
04243

Număr
marcă
179939

28/05/2021

180529

28/05/2021

179935

327

M 2021
04244
M 2021
04245
M 2021
04246

28/05/2021

179876

328

M 2021
04250

28/05/2021

180057

28/05/2021

179739

29/05/2021

179808

31/05/2021

179432

31/05/2021

180511

31/05/2021

180512

31/05/2021

179487

01/06/2021

338

M 2021
04251
M 2021
04253
M 2021
04262
M 2021
04291
M 2021
04292
M 2021
04293
M 2021
04307
M 2021
04309
M 2021
04311
M 2021
04313

339

325
326

329
330
331
332
333
334
335
336
337

340
341
342

Titular
ELISABETA-DIANA
SOARE

ZDROVIT ROMANIA
SRL
EUSEBIO-GEORGE
TUDOR
ASOCIAȚIA
CLUBUL SPORTIV
MASTERKART
CLAUDIU-IULIAN
PÂNDARU-RUGINA
FLORIN AURELIAN
NEGRUTIU
CONSTANTIN
ALEXANDRU
LIVADARIU
CRISTIAN POPESCU
PARSEC ORIGINAL
MASTERCRAFT SRL
ZIANA PREST SRL

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
961
Activ8 your English !
41
MAKE GREAT
MEMORIES TO TELL
GREAT STORIES!
962
SUSTIMUN
3, 5, 10
GET WARRIOR

41

964

masterkart

41

964

R REPUBLICA

9, 16, 35, 965
38, 41, 42

P pickolo.app

35

968

ZIANA

25

968

INVESTITORII

35

968

élephante TAPAS &
MORE
the qube agency

43

969

SPARK

180586

INVESTITORII
CORPORATION SRL
TOMCAT COMSERV
SRL
QBAGENCY DIGITAL
SRL
INNERPRIDE
BRANDING SRL
OZ GARDEN SRL

USLION

35, 36, 37, 970
41, 43, 44
971
9

01/06/2021

179877

NOVARTIS AG

AIRTOTRY

5

971

02/06/2021

179485

THEODOR IONASCU motus

35

971

02/06/2021

179955

7, 39, 40

971

M 2021
04322

02/06/2021

180044

M 2021
04323
M 2021
04329
M 2021
04332

14/06/2021

180519

ECO NEUTRALIZARE ENG ECO
GRINDASI SRL
NEUTRALIZARE
GRINDAȘI
GABRIELA MARIN
MASIMA
CONSULTING
CENTER CHOOSE
2WIN ENERGY
EMANUEL UDREA
mkp.ro

02/06/2021

179454

02/06/2021

180551

SC TREND
TREND BUILDINGS
BUILDINGS SRL
DOLINI TM - GARDEN HYPE CULTURE
SRL
1290

35, 42, 45 969

35, 36, 41 972

35, 38, 41, 974
42
974
36, 37
43

975
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
343
04339
M 2021
344
04343
M 2021
345
04353
M 2021
346
04366
M 2021
347
04372
M 2021
348
04377
M 2021
349
04378
M 2021
350
04379
M 2021
351
04387

352
353
354
355
356

357
358

359
360
361
362

363
364

Dată
depozit
02/06/2021

Număr
marcă
179708

02/06/2021

179898

03/06/2021

179832

03/06/2021

179692

04/06/2021

179679

04/06/2021

179667

04/06/2021

179716

04/06/2021

179665

04/06/2021

180039

M 2021
04388
M 2021
04389
M 2021
04400
M 2021
04401
M 2021
04403

04/06/2021

179446

04/06/2021

179756

04/06/2021

179952

05/06/2021

179775

05/06/2021

179543

M 2021
04409
M 2021
04413

07/06/2021

179447

07/06/2021

179802

M 2021
04415
M 2021
04417
M 2021
04421
M 2021
04422

07/06/2021

179761

07/06/2021

M 2021
04424
M 2021
04429

Titular
ALVANDA EUROPE
SRL
CREATICON D.O.O.
KANLUX LIGHTING
SRL
AVIVA COSMETICS
SRL
BANCA COMERCIALA
ROMANA SA
PRO CUSTOMER SRL
S.C. FIZIONOVA
S.R.L.
DEICANTO SRL

Denumire marcă
ALVANDA

Clase Nisa pag.
9, 35, 42 975

SK SKINTEGRA THE
RARE MOLECULE
Kanlux

3

976

11, 35

977

INFINITUM by
Romanița Iovan
Afaceri inteligente

3, 35, 42

977

35, 36

979

Procustomer The only 16, 41
traffic light in sales
FIZIONOVA
44

979
980

ISABELLA BOUTIQUE 43
HOTEL
AUTORITATEA
Veritel.ro Comparatorul 35, 38, 41,
NAȚIONALĂ PENTRU de oferte telecom
42
ADMINISTRARE ȘI
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAȚII
SC CANTUP SRL
Nova Hotel, Restaurant 43
& Ballroom
S.C. FERMA AVICOLĂ MoldAvia
29, 31
ȘERBAN S.R.L.
YILDIZ&YILMAZ SRL Regina Noptii
43

980

SC INPA FASHION
SRL
DING
COMMUNICATION
SRL
ELECTROTEHNO
SRL
RAVENCLAW
CONSULT SRL

981

981
982
982

pala PIZZA DEL SUD

43

982

FLIPPY

22

983

ETH

9

983

44

983

OCTOPUS INC SRL

RAVENCLAW
MEANINGFUL
AERONAUTICS
FEIKE

9, 25, 28

984

179762

OCTOPUS INC SRL

JOF

8, 22, 28

984

07/06/2021

179460

Kwin Beauty

3

985

07/06/2021

179538

VanTRa LT2

12

986

07/06/2021

179737

CORNELIA OLIVE OIL 35

986

14/06/2021

179434

KOREAN SYNERGY
S.R.L.
HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
MYKINES IMPORT
SRL
RODICA PĂVĂLOAIA
1291

rezerva de pământ

29, 35, 40 987
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 07/06/2021
365
04436
M 2021 08/06/2021
366
04437
M 2021 08/06/2021
367
04444

Număr
marcă
180552

179882

Titular
TRANSFER RAPID
ELECTRONIC SRL
S.C. CORIOLAN AUR
SMARALD S.R.L.
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.
ALEXANDRU
PRICEPUTU-DAN
STEFAN ECXARCUHARFAS
STEFAN ECXARCUHARFAS

Denumire marcă
ORICINE, ORIUNDE,
ORICÂND
CORIOLAN Făurar de
fericire, din 1996.
W WHITE BLEND

Clase Nisa pag.
987
36
14, 35

987

34

988

HOREQUIP

11, 40

988

Gam

35, 42

988

Gam GÂNDIM
ARHIVAREA DE
MÂINE
YOTO

35, 42

989

9, 11, 22,
28

989

La Falafel Way

43

990

La Falafel Way

43

990

08/06/2021

179428

09/06/2021

180008

370

M 2021
04468
M 2021
04471
M 2021
04473

09/06/2021

180007

371

M 2021
04486

09/06/2021

179542

09/06/2021

180059

09/06/2021

180058

IZARAN KDO SRL

09/06/2021

180522

09/06/2021

180611

09/06/2021

179784

10/06/2021

179801

10/06/2021

179443

10/06/2021

179753

10/06/2021

179940

10/06/2021

179957

11/06/2021

180600

11/06/2021

180601

383

M 2021
04565

11/06/2021

179941

CLEVER BUSINESS Premii pe cuvant
TRANSILVANIA S.R.L.
ECONFAIRE ID SRL eConfaire IMMERSIVE
DESIGN
DOMENIILE
AURELIA VISINESCU
SAHATENI SRL
DISTINCT
SHEV SYSTEMS SRL EFEX evacuare fum
expert
SILVIA MARTA
Let's Tech together
FODOR
SC ROYAL N SRL
Bautech technology for
a better tomorrow
DRAGOS-FLORIN
M5Phenomenon
BARBU
LDP CONSULTING & Dincolo de Eșec
DISTRIBUTION SRL
BEST EUROPEAN
CONTESTO
SERVICES &
TEHNOLOGY FOR
SOLUTIONS SRL
JUSTICE JUSTICE
FOR ALL
S.C. HERBAGETICA Extracte Standardizate
S.R.L.
HERBAGETICA
GutaPrim Formulă
concentrată cu 19
extracte premium
PEPSICO, INC.
FIZZ UP

16, 35, 38, 991
41, 42
16, 35, 42 996

382

M 2021
04494
M 2021
04496
M 2021
04500
M 2021
04501
M 2021
04502
M 2021
04507
M 2021
04521
M 2021
04530
M 2021
04531
M 2021
04537
M 2021
04558

DING
COMMUNICATION
SRL
IZARAN KDO SRL

11/06/2021

179768

THE PROVIDER FM
SRL

368
369

372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

384
385

M 2021
04568
M 2021
04569

1292

THE PROVIDER
Premium Facility
Services

33

997

11, 37

997

35, 38, 41, 997
42
998
9, 11
25, 35, 41 999
9, 16, 38, 999
41
35, 42, 45 1001

5, 35

1002

32

1002

37, 44

1003
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
386
04572
M 2021
387
04573
M 2021
388
04582
M 2021
389
04589

390
391
392
393
394

395
396

397
398

399
400

401
402
403
404
405
406
407

Dată
depozit
11/06/2021

Număr
marcă
179715

11/06/2021

179759

11/06/2021

179956

11/06/2021

179981

M 2021
04590
M 2021
04591
M 2021
04598
M 2021
04625
M 2021
04648

12/06/2021

179458

AMAZONAS WEB
TRADING SRL
ASOCIATIA CLUB
FC KT FC
SPORTIV KIDS
KRONSTADT
TAMPA 2015 BRASOV
DOGANAY GIDA SRL KORINITTA

12/06/2021

179920

SC COMITAS SRL

13/06/2021

180613

14/06/2021

179950

15/06/2021

179829

M 2021
04649
M 2021
04651

15/06/2021

179804

15/06/2021

179693

M 2021
04657
M 2021
04665

12/07/2021

179991

15/06/2021

179878

M 2021
04675
M 2021
04677

16/06/2021

180562

16/06/2021

180033

M 2021
04679
M 2021
04695
M 2021
04706
M 2021
04708
M 2021
04722
M 2021
04723
M 2021
04724

16/06/2021

179831

16/06/2021

179763

18/06/2021

179700

16/06/2021

179440

CLEVER MEDIA
NETWORK S.R.L.
NIK & ALA ESTETIC
ART SRL
ASOCIAȚIA
PLATFORMA
ROMÂNIA 100
SC TUCHFELD
TUCHFELD
BUSINESS SRL
BUSINESS
IONUŢ-ADRIAN
GELATOSFERA
ROTARU
OCTAVIAN ADAM
CREATIVE FITOUT
mobili GEPPETTO
SRL
REEMTSMA
WEST SL-LINE
CIGARETTENFABRIKEN
GMBH
NANO PACK
NANO MAX
SOLUTIONS SRL
MOUR BUSINESSKIT M MOUR FINANCE
SRL
YOUR BUSINESS
OUR CARE
APC UNIVERSAL
APC partenerul tău
PARTNER S.R.L.
universal
TANASE IONUT
m skin DISTRICT
MANCIU
ENERGOINSTAL
ergo gas solutions
PREMIUM INSTALAŢII
DORU ŢURCANU
LA CUPOLA

17/06/2021

179852

DEVMIND S.R.L.

NONAME JUST CODE 9, 41, 42

1016

17/06/2021

180574

EMCO STAR S.R.L.

emcostar

1016

17/06/2021

179525

RALUCA-IOANA
ROMAN

SunExtasy THE
CARAMEL CLUB

Titular
HORIA IOAN SANPETRU
SC TRE BICCHIERI

1293

Denumire marcă
O2 oxyBOX

Clase Nisa pag.
1004
9, 44

LA BETTOLA DEL
PARCO
WAMA

43

1004

1005
5, 9, 10,
11, 25, 28
1005
41

30

LA CANAPELE SHOT 33
FACTORY
Notele lui Banciu
16, 35, 38,
41, 42
PERFECT CLEAN
37
CLEAN & COMFORT
RO100 ȘCOALA
41
BUNEI GUVERNĂRI

1006
1006
1006
1011
1011

37

1012

30

1012

20, 40

1012

34

1013

2, 35

1013

36

1013

2, 6, 8, 11, 1014
19, 20, 22
1014
44
19, 35, 37, 1015
42
35, 39, 43 1015

9, 35, 37,
42
44

1020
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit
17/06/2021

Număr
marcă
180575

17/06/2021

179783

17/06/2021

179787

17/06/2021

179833

17/06/2021

179967

18/06/2021

179974

M 2021
04756
M 2021
04758
M 2021
04771

18/06/2021

179463

Titular
Denumire marcă
Clase Nisa pag.
1020
KASPER
kudo APARTMENTS
37
DEVELOPMENT KDC
ONE SRL
1021
UPL CORPORATION HUSKY
5
LIMITED
1021
COMUNA VAIDEENI ÎNVÂRTITA DORULUI 41
VAIDEENI
1021
DARLEOT GROUP
Darleot Group Srl
35
SRL
STEP PROIECT SRL STEP PROIECT
6, 19, 20, 1022
loyalty.responsibility.evolution
35, 40, 42
1024
SORIN ALEXANDRU People and technology. 44
The new way of
dentistry.
1025
STEFAN SZEKELY
RAZA SOARELUI
41

18/06/2021

180578

ALINA MARIȘ

Beauty Station

35, 41, 44 1025

18/06/2021

179728

AVENUE No 29

25

1026

18/06/2021

179879

1026

18/06/2021

179881

3

1027

419

M 2021
04785

18/06/2021

179880

THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

3

1027

M 2021
04802
M 2021
04810

22/06/2021

179825

42

1027

22/06/2021

179887

ventus ION

12

1028

22/06/2021

179886

ROCKSTAR

32

1028

423

M 2021
04823
M 2021
04830

CLUSTER POWER
SRL
HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
PEPSICO, INC.

NINJAMAS PYJAMA
PANTS
Pampers kids hygiene
ON-THE-GO +
dermatologically
tested 0% alcohol
40 Baby Wipes
Feuchttucher Ungettes
Bobydoekje PLASTIC
IN PRODUCT
0% plastic Pampers
sensitive 100% PLANT
Based Fibres Soft
& gentle clean 0%
Perfume & Alcohol
dermatologically
Tested
Cluster Power

5

418

M 2021
04782
M 2021
04784

MON.ARCH
ARCHITECTURE
STUDIO S.R.L
THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY
THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

22/06/2021

179738

ENDOVASCULAR
NETWORK S.R.L.

424

M 2021
04833

22/06/2021

180030

GOLDEN FALCON
PAWN SHOP S.R.L.

408
409
410
411
412
413

414
415
416

417

420
421

422

M 2021
04729
M 2021
04731
M 2021
04734
M 2021
04739
M 2021
04742
M 2021
04754

1294

ENDOVASCULAR
41, 44
NETWORK
Connecting IR Doctors
GOLDEN FALCON
14, 35
DIAMOND

1029

1029
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 22/06/2021
425
04834
M 2021 22/06/2021
426
04838

427
428
429
430

431
432

433
434
435
436

437
438
439
440

441
442

443
444
445

Număr
marcă
179985
179713

Titular
ROXANA MOISE

Denumire marcă
ROX

Clase Nisa pag.
1031
25

ACASA LA MATEI

35, 43

1031

Monitorul de Brăila

16, 35

1033

M 2021
04842
M 2021
04845
M 2021
04846
M 2021
04854

23/06/2021

179819

ENI GH. CORNELIA
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA
ADRIAN TABARAC

23/06/2021

180615

MACROMEX SRL

mercadi

29, 35

1033

23/06/2021

180616

MACROMEX SRL

bocado

29, 35

1034

13/07/2021

179734

37, 38, 42, 1034
45

M 2021
04860
M 2021
04864

23/06/2021

180590

SOCIETATEA
TELECOMUNICATII
''TELECOMUNICAŢII CFR
CFR'' S.A.
VISUM OPTIMED SRL OFTALMED

23/06/2021

179840

CAROLI FOODS
GROUP SRL

29, 30, 35, 1039
43

M 2021
04865
M 2021
04866
M 2021
04867
M 2021
04868

23/06/2021

179841

23/06/2021

179838

23/06/2021

180561

23/06/2021

179835

CAROLI FOODS
GROUP SRL
CAROLI FOODS
GROUP SRL
IOANA-ANDREEA
KIRILA
CAROLI FOODS
GROUP S.R.L.

M 2021
04869
M 2021
04870
M 2021
04876
M 2021
04879

23/06/2021

179836

23/06/2021

179837

24/06/2021

179824

24/06/2021

179672

M 2021
04880
M 2021
04889

24/06/2021

179853

24/06/2021

179843

S.C. EURO FARM
S.R.L.

M 2021
04895
M 2021
04896
M 2021
04898

24/06/2021

179964

24/06/2021
24/06/2021

CAROLI FOODS
GROUP S.R.L.
CAROLI FOODS
GROUP S.R.L.
CLUSTER POWER
S.R.L.
IOAN-REMUS
GÂRBACEA
GEORGIANA
GÂRBACEA
DEVMIND SRL

MAESTRO CU
INGREDIENTE
NATURALE
MAESTRO
MAESTRO
AZZEA inspired
couture
MAESTRO CU
INGREDIENTE
NATURALE
MAESTRO
MAESTRO
cluster power

9, 35, 44

1035

29, 30, 35, 1040
43
29, 30, 35, 1040
43
1041
25
29, 30, 35, 1042
43
29, 30, 35, 1042
43
29, 30, 35, 1043
43
1044
42

PANNER
30, 43
TRANSYLVANIA
ARTISAN BRANKERY

1044

NONAME

9, 41, 42

1045

S.C. ALCOVIN S.R.L.

Sănătatea
Dumneavoastră este
preocuparea noastră!
CORVUS

3, 5, 8, 10, 1045
16, 18, 20,
35
1050
33

179965

S.C. ALCOVIN S.R.L.

ESEU

33

1050

179923

MANCAS M
MEANDRA
ANDREEA MARA PFA
ANDREEA MARA
MANCAS
1295

42

1050
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
446
04901
M 2021
447
04904
M 2021
448
04906
M 2021
449
04908
M 2021
450
04910
M 2021
451
04911
M 2021
452
04916
M 2021
453
04917
M 2021
454
04946
M 2021
455
04950
M 2021
456
04954
M 2021
457
04959

458

459
460
461
462
463
464

465
466

Dată
depozit
24/06/2021

Număr
marcă
179938

24/06/2021

Clase Nisa pag.
1051
30, 43

179452

Titular
Denumire marcă
SCHILTHORN STUBE Schilthorn
SRL
YOUSEF AZZAM
sw SMILEWELL

25/06/2021

180539

ALINA PAUL

08/07/2021

180559

CONSTANTIN ION

DO SECURITY
SYSTEM
BELLANO

37, 38, 39, 1052
45
1053
18, 25

08/07/2021

180558

CONSTANTIN ION

KALIFFA

25

1053

08/07/2021

180557

CONSTANTIN ION

KALIFFA

25

1053

25/06/2021

179781

Naked Wolfe

179782

9, 18, 25,
35
9, 18, 25

1053

25/06/2021
28/06/2021

180608

vallerry

42

1055

28/06/2021

180026

one it

9, 37, 42

1055

28/06/2021

179812

CUTTING EDGE
VENTURES LIMITED
CUTTING EDGE
VENTURES LIMITED
FIT FOR BUSINESS
S.R.L
NICOLETA MARIANA
BREHA (fosta Ontiu)
CAMPO D'ORO SRL

Banat blue

30, 31

1056

29/06/2021

180555

ILIE POTECARU

POTECARU ILIE

M 2021
04960

29/06/2021

179714

HDDCADDY SRL

MOTRIX

M 2021
04963
M 2021
04967
M 2021
04972
M 2021
04973
M 2021
04974
M 2021
04984

29/06/2021

179851

29/06/2021

179983

29/06/2021

180426

29/06/2021

179767

29/06/2021

179499

29/06/2021

179826

M 2021
04985
M 2021
04987

29/06/2021

179779

SC ASTER ASIST SRL aster asist IRON
EMOTION
RISEN ENERGY CO., risen
LTD
MACOVEI SIMONASimona Macovei
DANIELA
EVOLUTION PREST LIBER LA TESTARE
SYSTEMS SRL
EUROPACKING
TEONA
AMBALAJE SRL
LAS COLINAS
Las Colinas COFFEE
COFFEE SRL
FLAVORS FROM THE
HIGHLANDS ESTD
2021
DNS'S PANEL SRL
EAGLE PERGOLA

35, 36, 41, 1056
42, 43, 44,
45
2, 7, 8, 9, 1057
10, 11, 12,
13, 18, 19,
21, 25, 26,
28, 35
1058
6, 37

06/07/2021

179908

ASOCIATIA
NUMEROLOGILOR
DIN ROMANIA

1296

ASOCIAȚIA
NUMEROLOGILOR
din ROMÂNIA

44

35

1051

1054

1058

16, 35, 38, 1058
41, 42
1059
35
3, 35

1059

30

1060

6

1060

9, 35, 36,
38, 41

1061

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 30/06/2021
467
04998

Număr
marcă
179510

M 2021
05001

30/06/2021

180588

01/07/2021

179942

470

M 2021
05015
M 2021
05017

01/07/2021

179943

471

M 2021
05021

01/07/2021

179842

M 2021
05024
M 2021
05025
M 2021
05054
M 2021
05055
M 2021
05065
M 2021
05074
M 2021
05083
M 2021
05087
M 2021
05108
M 2021
05109
M 2021
05140
M 2021
05146

01/07/2021

179513

01/07/2021

179766

02/07/2021

179949

02/07/2021

179498

02/07/2021

180569

05/07/2021

179999

05/07/2021

180022

05/07/2021

180545

06/07/2021

179811

06/07/2021

179896

06/07/2021

180549

06/07/2021

179788

M 2021
05151
M 2021
05152
M 2021
05159
M 2021
05160
M 2021
05164

06/07/2021

180530

06/07/2021

180531

06/07/2021

179439

06/07/2021

179798

07/07/2021

180423

468

469

472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

484
485
486
487
488

Titular
ENETHA

Denumire marcă
indigo

PITCAR
AUTOMOTIVE
HOLDINGS SRL
IMPAR SRL

PITCAR

Clase Nisa pag.
6, 16, 17, 1062
20, 21, 35,
40, 41, 42
35, 37, 39 1063

IMPAR EXCELLENCE.
IN MOTION
KARPATEN MILK SRL KARPATEN MILK
IGAZI SAJT, IGAZI ÍZ =
AZ IGAZI SAJT ÍZE!
I.I. ENCIUSimoShop
MOLDOVAN
CONSTANTIN
S.C AG VIP GUARD
AG VIP GUARD
S.R.L
ANMAR RENT SRL
adamo

35, 37, 39, 1064
42
1065
29, 35

WARK TRUST COM
SRL
EUROPACKING
AMBALAJE S.R.L.
ZERO WASTE
EVENTS SRL
SFANTA MANASTIRE
COZIA
NARMACONS-VEST
SRL
TELELEU-SPATARU
CRISTIAN-MARIAN
CRISTIAN-RADU
TANTA
ROBOTESCU S.R.L.

WARK TRUST COM

6, 36, 37

1066

SERE PALISAT

22, 35

1067

14

1065

38, 39, 41, 1065
42
35, 39, 43 1066

ZĂ KUP SIMPLY RE- 21, 35, 37, 1067
USE-IT
41, 43
1069
MANASTIREA COZIA 35, 45
NARMACONS-VEST

35

1069

SMARTICITY

35

1070

ART SQUARE

21, 28, 41 1070

ROBOTESCU

41

1071

BLACK SQUAD
SECURITY S.R.L
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.
ZDROVIT ROMANIA
SRL
ZDROVIT ROMANIA
SRL
DORU ȚURCANU

BLACK SQUAD
SECURITY
METIME

45

1071

34

1071

BIOTIFEM

3, 5, 10

1072

BELBIOTIN

3, 5, 10

1074

CARBON residence

SOLOMON
BUSINESS S.R.L.
RAZVAN-BOGDAN
POPESCU

Little Texas SINCE
1997
ULTRAS HUB LIVE

6, 19, 35, 1076
36, 37
36, 37, 41, 1077
43
1077
41

1297
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
489
05165
M 2021
490
05172
M 2021
491
05181
M 2021
492
05183
M 2021
493
05188
M 2021
494
05215
M 2021
495
05216
M 2021
496
05224

497
498
499
500

501
502

503
504
505
506
507
508
509

Dată
depozit
08/07/2021

Număr
marcă
180424

07/07/2021

180607

07/07/2021

180528

07/07/2021

179429

08/07/2021

179529

08/07/2021

179536

08/07/2021

180572

09/07/2021

180053

THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

M 2021
05229
M 2021
05230
M 2021
05235
M 2021
05242

09/07/2021

179961

SOUDAL SRL

09/07/2021

180570

09/07/2021

179744

CLINIQMED
clinIQmed consult
CONSULT S.R.L.
OMINI CONCEPT SRL OMINI CONCEPT

09/07/2021

179747

M 2021
05244
M 2021
05245

09/07/2021

179745

09/07/2021

179746

M 2021
05248
M 2021
05253
M 2021
05257
M 2021
05259
M 2021
05260
M 2021
05267
M 2021
05274

11/07/2021

179528

12/07/2021

180614

12/07/2021

180587

12/07/2021

Titular
RAZVAN-BOGDAN
POPESCU
NICUSOR EMANUEL
NEDELEA
FLORIN GABRIEL
LĂCUREANU
CEZAR CHALLENGE
AGRO SERVICE SRL
2M DIGITAL SRL

Denumire marcă
ULTRA' ROMANIA
enkidu electric
LARTIST VINURI LA
TIMPUL LOR
Cezar Challenge
AGRO SERVICE
2M print editura

ALECRID PLAST SRL Alecrid www.alecridambalaje.ro
THINK LAB SRL
FOOD CAMP

Clase Nisa pag.
25, 38, 40, 1077
41
9, 35, 37 1078
33, 35

1078

7, 35, 37

1079

16

1080

16

1081

35, 41

1081

Pampers premium
5
care pants New stop &
protect Pocket STOP
360° comfort fit ultra
protection EU Perfume
0% Allergens
PROFIXX
1
44

1082

1082
1082

16, 42, 44 1083

GRADINA LETCA SRL Nattu Brandul de
29, 30, 31,
legume proaspete cu 32, 35
vino-ncoace Produs în
România
GRADINA LETCA
Nattu
29, 30, 31,
32, 35
GRADINA LETCA SRL Brandul de legume
29, 30, 31,
proaspete cu vino32, 35
ncoace
DANIEL TANASESCU MAKANI
32, 33

1084

CASINO ALPHA More 35, 41
than gambling reviews
TERRAN
19, 35

1095

180063

EXTREMOO
MARKETING SRL
TERRAN SISTEME
DE ÎNVELITORI SRL
SC CERTSING SA

paper LESS webSIGN 9, 38, 42

1096

12/07/2021

180064

SC CERTSIGN SA

paperLESS flowSIGN

9, 38, 42

1097

12/07/2021

180560

35, 38

1097

12/07/2021

180043

GABRIELA
ATODIRESEI
FERENȚ I.
IOAN-OVIDIU
ÎNTREPRINDERE
FAMILIALĂ
1298

16, 41

1099

RIVER MEDIA

1087
1091

1094

1095
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 13/07/2021
510
05278

Număr
marcă
179496

M 2021
05292
M 2021
05294
M 2021
05297
M 2021
05298
M 2021
05299
M 2021
05302

13/07/2021

179810

23/07/2021

180006

Titular
Denumire marcă
RĂILEANU R. EMIL
La brazi
IONUȚ PERSOANĂ
FIZICĂ AUTORIZATĂ
SC PEST REPELLER RIDDEX PLUS
SRL
AIRCLAIM SA
Air CLAIM

13/07/2021

180036

VANBET SRL

MARGELATU

13/07/2021

180020

1102

179427

30, 35

1102

13/07/2021

180573

SWITCH EAT ON
WHEELS
REȚETĂ CURATĂ
Panifcom
Bvcovia

43

13/07/2021

38, 41

1103

M 2021
05311
M 2021
05317

14/07/2021

179526

bb better balance

29, 30, 35 1103

14/07/2021

180011

Widows Sons

36, 41

1104

14/07/2021

179493

Filtrex

7

1105

14/07/2021

180023

35, 38, 41 1105

15/07/2021

180052

CAZACU MUNCĂ
GREA
Lenor

3

1106

15/07/2021

180031

CONSUL

9

1107

523

M 2021
05320
M 2021
05323
M 2021
05343
M 2021
05347
M 2021
05361

SWITCH EAT BISTRO
SRL
AGROPAN IMPEX
SRL
VCAST
ENTERTAINMENT
SRL
FEDERICO TORRES
MARIN
ASOCIATIA MARELE
CONSILIU REGULAR
DE RITUALISTICA
SMART THINKING
CONCEPT S.R.L.
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY
D.S.F. IMPEX S.R.L.

15/07/2021

180021

STRAUSS ROMANIA
SRL

524

M 2021
05363

15/07/2021

180019

STRAUSS ROMANIA
SRL

1107
7, 9, 11,
29, 30, 32,
35, 43
1109
7, 9, 11,
29, 30, 32,
35, 43

M 2021
05366
M 2021
05378
M 2021
05379
M 2021
05380
M 2021
05381
M 2021
05383

15/07/2021

179491
179736

16/07/2021

179514

PAMELA-GABRIELA
VIGH
CONSILIUL
JUDETEAN SUCEAVA
ULTRATECH INT SRL ULTRATECH Int

41

16/07/2021

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ RĂSFĂŢ?
Meriţi un cappuccino!
MOMENTUL
TĂU DONCAFÉ
RELAXARE?
Savurează un irish
coffee!
Pamela Vigh Creatoare
de Savori
DRUMUL LUI ŞTEFAN

16/07/2021

179735

16/07/2021

179507

CONSILIUL
AI VERDE IN
JUDETEAN SUCEAVA BUCOVINA
BENIAMIN KIRA
BENY TRANS

16/07/2021

179757

35, 39, 41, 1113
43, 45
19, 35, 37, 1113
39, 41
1114
45

511
512
513
514
515
516

517
518

519
520
521
522

525
526
527
528
529
530

HYBRID SECURITY
SRL

1299

HS HYBRID
SECURITY

Clase Nisa pag.
1100
43

21, 35

1101

36, 39, 42, 1101
45
1101
29

1111

35, 39, 41, 1112
43, 45
1112
35, 37
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
531
05384
M 2021
532
05386
M 2021
533
05390
M 2021
534
05395
M 2021
535
05404
M 2021
536
05406
M 2021
537
05414
M 2021
538
05428
M 2021
539
05429

540
541
542
543
544

545
546

547
548
549
550
551

Dată
depozit
16/07/2021

Număr
marcă
179519

16/07/2021

179453

16/07/2021

179669

17/07/2021

180521

19/07/2021

180507

19/07/2021

180056

19/07/2021

Titular
LAVINIA MIHAELA
DANDOCI
YOUSEF AZZAM

Denumire marcă
MIDI

Clase Nisa pag.
1115
41

ADS LEADERS

35, 41

1115

întreb BT

36, 41

1118

ORA DE PROFIT
VALHALLA

16, 35, 38, 1119
41, 42
1124
43

PEST DEFEND

5

179722

BANCA
TRANSILVANIA S.A.
CLEVER MEDIA
NETWORK SRL
VALHAALLA INVEST
SRL
GALLEON GROUP
ENTERPRISE SRL
MEATFABRIQ S.R.L.

A DOR

29, 30, 32 1125

19/07/2021

180018

ILEANA FILIPESCU

momo

43

1125

19/07/2021

180016

43

1126

M 2021
05434
M 2021
05445
M 2021
05450
M 2021
05454
M 2021
05470

19/07/2021

180589

35

1126

20/07/2021

180040

ION CORNELIU
10 STEAGURI
STOICESCU
CATELUŢA
STOICESCU
ELENA-CORNELIA
PETCUCISTOICESCU
GROSS MARKET
Plai cash & carry
CASH & CARRY SRL
SERENA EXIM S.R.L. srn First touch

25

1127

20/07/2021

179444

ZAREA SA

ZAREA FRESCO

33

1128

20/07/2021

179918
179786

COPOU GARDEN
RESIDENCE
KENT XC

35, 36, 37 1128

21/07/2021

M 2021
05482
M 2021
05514

21/07/2021

179821

STUDIO CASA
CONSULT S.R.L.
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.
GEORGE-ALIN ILE

MONTESSE CHALET 41, 43

1132

22/07/2021

180544

COSTINA-CĂTĂLINA
POPESCU

1133

M 2021
05516
M 2021
05517
M 2021
05522
M 2021
05532
M 2021
05534

22/07/2021

180506

22/07/2021

179442

Zedo.

16, 35

1134

23/07/2021

180550

DAN VALENTIN
ANTON
ROMANIAN PAPER
DISTRIBUTION SRL
ORGANZA SRL

BALLETOLOGY
25, 41
BALLET FITNESS by
CĂTĂLINA POPESCU
Meniuri cu surprize
43

FOF PLUS

34

1139

23/07/2021

180047

28, 41

1140

23/07/2021

180604

33

1140

GO PLAY
Playerfy
INVESTMENT SRL
AFI QUATTRO TOTAL BALŞOI
SRL

1300

34

1124

1131

1134
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
552
05570
M 2021
553
05573
M 2021
554
05601
M 2021
555
05607
M 2021
556
05616

Dată
depozit
26/07/2021

Număr
marcă
179806

26/07/2021

179426

27/07/2021

Denumire marcă
SED INTERIOR
DESIGN
OPA!-OPA!

Clase Nisa pag.
1140
42

179530

Titular
SEBASTIAN FEJESSAVA
DAB EAT INVEST
S.R.L.
OLEA SRL

ivertumm

28/07/2021

180517

COTRUTA PETRU

Mr. Kleberr

10, 35, 40, 1142
44
1149
1, 35

28/07/2021

179508

TUDOR CONFECȚII
METALICE S.R.L.

1149

M 2021
05620
M 2021
05634
M 2021
05643

28/07/2021

179710

SARDAN LUCIAN

28/07/2021

179521

29/07/2021

180605

the zing

41

1152

29/07/2021

180553

29/07/2021

179778

Reach NoBreach by
GDPR Virtual Hub
MATTO

9, 35, 38, 1152
41, 42, 45
1158
35, 43

29/07/2021

180503

Pufulina

3, 5, 16

1160

30/07/2021

180554

REYMARKT

35

1161

564

M 2021
05658
M 2021
05660
M 2021
05668
M 2021
05676
M 2021
05689

IONICA SIMONA
VEZETEU
TREND CONSULT
SRL
LOBUL CREATIV SRL
GDPR VIRTUAL HUB
S.R.L.
LICIU TANCĂU S.R.L.

TUDOR Confectii
6, 40
metalice THE Power of
Welders
KABINETT WINE &
35
SPIRITS
NATURIA
35

30/07/2021

180509

3, 4, 35

1161

565

M 2021
05692

30/07/2021

179769

PHILIP MORRIS
BRANDS SÀRL

34

1162

30/07/2021

179770

1163

30/07/2021

179771

PHILIP MORRIS
BRANDS SÀRL
PHILIP MORRIS
BRANDS SÀRL

34

567

M 2021
05693
M 2021
05694

34

1163

568

M 2021
05700

30/07/2021

180427

VINURI PĂNCENE
SRL

33

1164

569

M 2021
05701

30/07/2021

180428

VINURI PĂNCENE

33

1164

M 2021
05702
M 2021
05703
M 2021
05705

30/07/2021

180429

33

1165

30/07/2021

180430

INCEPUTURI

33

1165

31/07/2021

180612

VINURI PĂNCENE
SRL
VINURI PĂNCENE
SRL
CLEVER MEDIA
NETWORK SRL
1301

parfumat.ro Încântă-ți
simțurile dintr-un singur
loc
PARLIAMENT
MANHATTAN NYC
AQUA
PARLIAMENT
MANHATTAN NYC
PARLIAMENT
MANHATTAN NYC
NIGHT
INCEPUTURI ALB DE
PANCIU DEMISEC
2020 PANCIU MOŞIA
DOMNEASCĂ
INCEPUTURI NEGRU
DE PANCIU DEMISEC
PANCIU MOŞIA
DOMNEASCĂ
TAINE

PRIMA PLAY

9, 16, 35, 1165
38, 41, 42

557
558
559

560
561
562
563

566

570
571
572

LOXIA BIT TRADE
SRL
REYMARKT OUTLET
SRL
GOOD SMELL
FRAGRANCE SRL

35, 43

1141

1150
1150
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 31/07/2021
573
05706

574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585

586
587
588
589
590
591
592
593
594

Număr
marcă
180060

M 2021
05710
M 2021
05711
M 2021
05712
M 2021
05723
M 2021
05727
M 2021
05731
M 2021
05737
M 2021
05739
M 2021
05748
M 2021
05749
M 2021
05750
M 2021
05752

02/08/2021

179721

02/08/2021

179916

02/08/2021

179915

02/08/2021

180473

02/08/2021

180431

03/08/2021

180432

03/08/2021

180433

03/08/2021

180434

03/08/2021

180460

03/08/2021

180435

03/08/2021

180436

03/08/2021

180437

M 2021
05756
M 2021
05757
M 2021
05758
M 2021
05759
M 2021
05760
M 2021
05762
M 2021
05763
M 2021
05764
M 2021
05765

03/08/2021

180438

03/08/2021

180439

03/08/2021

180440

03/08/2021

180441

03/08/2021

180442

03/08/2021

180443

03/08/2021

180444

03/08/2021

180445

03/08/2021

179743

Titular
ASOCIATIA
OPERETTISSIMO
EGYESULET
HYPERICUM IMPEX
S.R.L.
FITERMAN PHARMA
SRL
FITERMAN PHARMA
SRL
LAURUL SA

Denumire marcă
Operettissimo

ONE UNITED
PROPERTIES S.A.
SC LIFE CONCEPT
MEDICAL SRL
EMANUEL LAZAR

one PLAZA ATHENEE 35, 36, 37 1175

AIEVEA BOTANICA
S.R.L.
CESLAV CIUHRII
EMIL-LAURENTIU
TOFAN
STELLAR EVENTS
SRL
ȚUINEA DANIELA
SEMIDA
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
ONE UNITED
PROPERTIES S.A.
D.V.R. PHARM SRL
Q.F. LABORATORIES
SRL
Q.F. LABORATORIES
SRL
Q.F. LABORATORIES
SRL
Q.F. LABORATORIES
SRL
Q.F. LABORATORIES
SRL
ONE UNITED
PROPERTIES S.A.
GELU COVRIGELU
SRL

1302

Clase Nisa pag.
1172
41

DOCTORUL NATURII 41
ÎN CASA TA
ALLÉMED
3, 5, 35

1173

ALLÉDREN

3, 5, 35

1174

Înnebunitor de bun

32, 35

1174

1173

LIFE CONCEPT

44

1176

Capilforte

3, 5

1177

AIEVEA BOTANICA

35

1178

NEWTONE
laboratories
Mici La Tofan

1178
3, 5, 35,
42, 44
29, 35, 43 1179

IT'S A TRAP

25, 35, 41 1179

SAFFRODERM

3

one ATHENEE

35, 36, 37 1181

1180

EMO POZITIV by DVR 3, 5, 30, 35 1182
Viroclar by QF

3, 5, 30, 35 1182

Imunoclar by QF

3, 5, 30, 35 1183

Vermoclar by QF

3, 5, 30, 35 1183

QF Kids by QF

3, 5, 30, 35 1184

Giardiclar by QF

3, 5, 30, 35 1184

one ATHENEE PLAZA 35, 36, 37 1184
Gelu COVRIGELU'

30, 35, 43 1186
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit
03/08/2021

Număr
marcă
179800

Titular
C&CD SRL

Denumire marcă
5 CONTINENTS
HOME H5C

CONF.CORP.COOP.
F.A.
GRĂDINIȚA
CU PROGRAM
PRELUNGIT
NEGHINIȚĂ
MEDIALOGIC STUDIO
SRL
SC MEGA IMAGE SRL

GOLD ACTION

GANZ AUTO CENTER
SRL
PAUL-EDUARD
VAMANU
SC TENGDA
TRADING SRL
ALEX MELCOVICH
BH SRL
RIA MERIDIAN SRL

Ganz Auto Center

1, 2, 3, 4, 1196
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 34, 35,
39
35, 36, 39 1198

Denikos

25, 35

1200

ANCORA DE AUR

25

1201

Pop Cola gustul
timpului
Pastel

32

1201

43

1202

33

1202

25

595

M 2021
05767

596

M 2021
05771

04/08/2021

180446

M 2021
05775

04/08/2021

179718

597

598

M 2021
05776

04/08/2021

179922

04/08/2021

180447

599

M 2021
05778

M 2021
05780
M 2021
05791
M 2021
05800
M 2021
05801
M 2021
05807
M 2021
05816

04/08/2021

179522

05/08/2021

179894

05/08/2021

180448

05/08/2021

180449

05/08/2021

180450

05/08/2021

180451

M 2021
05821
M 2021
05822

06/08/2021

179527

06/08/2021

180452

M 2021
05827
M 2021
05830
M 2021
05838
M 2021
05854

06/08/2021

180453

06/08/2021

180454

06/08/2021

180515

BIO BANAT ORG SRL Casa Despi Cidru
Artizanal Genesis de la
Casa Despi
SIGMA ALIMENTOS, Tasty and Healthy
S.A. DE C.V.
Food Yeggie
CRAMELE CRISANA CRAMELE ULM
COOPERATIVA
AGRICOLA
ROMTOX INVESTING NISHMAN
GROUP SRL
DANUT GABRIEL
Artizani de Dulce
AMBROSIE
SENIC COM S.R.L.
SENIC gross & market

09/08/2021

179929

FETHI YILMAZ

600
601
602
603
604
605

606
607

608
609
610
611

1303

Clase Nisa pag.
9, 11, 14, 1187
16, 18, 20,
21, 24, 25,
26, 28, 35
1194
36

NEGHINIȚĂ Copilărie, 16, 20, 25, 1195
bucurie, în neghiniţă-i 28, 35, 41
armonie
M MEDIALOGIC
STUDIO
MEGA

YILSAN

40, 41, 42 1195

29, 30, 35 1203
31, 33

1204

5, 35

1204

30, 35, 39, 1205
43
1205
35
1208
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
612
05856
M 2021
613
05858
M 2021
614
05873
M 2021
615
05875
M 2021
616
05876
M 2021
617
05878
M 2021
618
05889
M 2021
619
05891
M 2021
620
05894
M 2021
621
05897
M 2021
622
05906
M 2021
623
05907
M 2021
624
05909

625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635

M 2021
05913
M 2021
05918
M 2021
05920
M 2021
05921
M 2021
05922
M 2021
05933
M 2021
05934
M 2021
05935
M 2021
05937
M 2021
05938
M 2021
05945

Dată
depozit
09/08/2021

Număr
marcă
180455

09/08/2021

180456

09/08/2021

180457

10/08/2021

180459

10/08/2021

180461

10/08/2021

180462

10/08/2021

180463

10/08/2021

179959

10/08/2021

180464

10/08/2021

179520

11/08/2021

180465

11/08/2021

180466

11/08/2021

180467

11/08/2021

180468

11/08/2021

179681

11/08/2021

180469

11/08/2021

179930

12/08/2021

180470

12/08/2021

179697

12/08/2021

179834

12/08/2021

179699

12/08/2021

179698

12/08/2021

179696

12/08/2021

180471

Titular
DELACO
DISTRIBUTION SA
LUMOGRAFICA SRL

Denumire marcă
delaco TONI JUNIOR
yo-yo!
LG LUMOGRAFICA

Clase Nisa pag.
1208
29
35

1209

INSTANT IMPORTS
Serenity Orgone
TRADE SRL
OPTISAN CLINIC SRL RENECOV

14

1209

35, 44

1209

SOC. OLTINA IMPEX
PROD COM SRL
EXPERT CERT
SYSTEMS
NICOLAE MARIN

LA BAGADELLE

30, 39

1210

EXPERT CERT
SYSTEMS
nick nnd

42

1210

25, 41

1210

SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL
HOLCIM (ROMANIA)
SA
ANGHEL IULIANRADU
ALPIN 57 LUX S.A.

Master Logistics

39

1210

DynaHPC

1, 19, 35, 1211
37
35, 41, 44 1212

TRIPP DE UCENIC A

RomChérie Plăcerea ta
de zi cu zi!
ALEXANDRU BECUȚ BERLINER FOR
DONUT'S SAKE
ION JIANU
La Jana Si Geta
O COOPERATIVA
AGRICOLA PUR
ROMANEASCA
SC INTERMEDIO
theta furniture & more
GENERAL GRUP SA
BUFTEA LAKE
Bokaa BACK TO
RESORT SRL
NATURE EVENTS
CRISTIAN FRONEA
signature DESIGN
ASCENZA AGRO
ROMANIA SRL
LA CASA ANDA &
STEF SRL
GOYA
DEVELOPMENT SRL
CATERING&EVENTS
LOGISTICS S.R.L
GOYA
DEVELOPMENT SRL
GOYA
DEVELOPMENT SRL
GOYA
DEVELOPMENT SRL
S.C. UNIDOOS PARA
LA MUSICA SRL
1304

KRESOSTAR

29, 30

1213

30, 35, 43 1214
29, 30, 31, 1214
39
19, 20, 35, 1215
37, 42
1215
41, 43
11, 21, 35, 1216
37, 42
1217
1, 5

Pizzerie La John
Restaurant
goya

43

1217

36, 37

1218

Crama Trei Conace
goya

33, 35, 39, 1219
41, 43, 44
1219
36, 37

GOYA

36, 37

1220

Nu o casa, ci aCASA!

36, 37

1221

Margo Jungle

41, 43

1222
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
636
05948
M 2021
637
05958
M 2021
638
05983
M 2021
639
05990
M 2021
640
05991
M 2021
641
05992
M 2021
642
05997
M 2021
643
06002
M 2021
644
06005
M 2021
645
06018

Dată
depozit
13/08/2021

Număr
marcă
180472

Titular
ROM STAR SRL

Denumire marcă
RST

Clase Nisa pag.
1223
35, 37

19/08/2021

179827

CRYPTO.RO SRL

crypto.ro

16/08/2021

180474

Roltech

16/08/2021

179489

16/08/2021

179752

S.C. ROMPAPER
ROLTECH S.R.L.
MEDIA TASK
CONSULT SRL
ŞTEFAN HERCHI

9, 35, 36,
42
16

16/08/2021

179490

16/08/2021

179823

16/08/2021

180475

17/08/2021

179523

MEDIA TASK
CONSULT SRL
HEALTH PROTECT
CONCEPT SRL
DANIELA-DOMNICA
OFRIM
ISTVÁN MIHÁLY

17/08/2021

179907

M 2021
06020
M 2021
06021
M 2021
06026

17/08/2021

180476

17/08/2021

179727

18/08/2021

180477

18/08/2021

180478

18/08/2021

179694

18/08/2021

180479

18/08/2021

180480

18/08/2021

180481

DM DROGERIE
MARKT SRL
S.C TRANSILVANIA
TREK SRL
SC SEVEN HILLS
EVENTS SRL
CIPLA LIMITED

18/08/2021

180482

18/08/2021

179501

656

M 2021
06030
M 2021
06032
M 2021
06035
M 2021
06038
M 2021
06039
M 2021
06040
M 2021
06041
M 2021
06047

18/08/2021

179789

657

M 2021
06049

18/08/2021

179895

658

M 2021
06051

18/08/2021

180483

646
647
648

649
650
651
652
653
654
655

Motor CLASIC &
youngtimer
BIBLIOTECA
VIRTUALĂ ELIT
emobilitate

1223
1225

9, 16, 35, 1226
38, 41, 45
1226
41

FLU FIGHTER

9, 16, 35, 1227
38, 41, 45
1228
5, 10

ERMOSA

35, 42

1228

PEFTA

25

1229

BABYHUB S.R.L.

babyhub

MARINEL SABIN
STANA
MIHAI AXENTEA

JURGA

12, 20, 24, 1230
25, 28, 35,
41
1237
2

NATURFEST

41

1237

TURISM
TRANSFĂGĂRĂŞAN
AAR SRL
BUJOR DAN

CASA MEDIEVALA

43

1237

DAN BUJOR
BAMBOO MASSAGE
dm-ul meu - App

44

1238

9, 16, 35,
38, 41
36

1238

35, 41

1239

ROBUMAY

5

1240

CIPLA LIMITED

FENIBUPRO

5

1240

SONIC ARTS MUSIC
SRL
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.
DANUBIUS
PUBLISHING HOUSE
SRL
VIOREL-IONEL
BLAJUT

SONIC ARTS MUSIC

35, 41

1240

K

34

1241

ROMANIAN
SYMPHONY WIND
ORCHESTRA
Seven Hills events

41

1241

1305

beerow WORK
SWEET WORK
Seven Hills events

1239

35, 41, 45 1241
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 18/08/2021
659
06054

660
661
662

663
664
665

666
667

M 2021
06058
M 2021
06062
M 2021
06065
M 2021
06073
M 2021
06074
M 2021
06088

M 2021
06092
M 2021
06098

Număr
marcă
179509

18/08/2021

180484

19/08/2021

179488

19/08/2021

179497

19/08/2021

179511

19/08/2021

180485

19/08/2021

179740

20/08/2021

180486

20/08/2021

180487

20/08/2021

180488

20/08/2021

179906

21/08/2021

180489

670

M 2021
06112
M 2021
06122
M 2021
06130

671

M 2021
06135

22/08/2021

180490

23/08/2021

180491

23/08/2021

179726

23/08/2021

180524

675

M 2021
06141
M 2021
06157
M 2021
06159
M 2021
06160

23/08/2021

180525

676

M 2021
06161

23/08/2021

180526

668
669

672
673
674

Titular
ASOCIAŢIA
TIMIŞOARA
2021 - CAPITALA
EUROPEANĂ A
CULTURII
ALEXANDRU TORDAI

Denumire marcă
2023 Timişoara 2023
Capitală Europeană a
Culturii

Clase Nisa pag.
16, 35, 36, 1242
41

CARGOSFALT

19, 35

ANGELA-MARIA
MURESAN
INFRARED
SECURITY S.R.L.
BUSINESS
& FINANCE
ASSOCIATES SRL
APARTAMENTE
ESTIVAL
ORGANIZAȚIA
PATRONALĂ A
HOTELURILOR ȘI
RESTAURANTELOR
DIN ROMÂNIA HORA
TANIS PROTECTION
S.R.L.
IONUT-RAZVAN
COLDOVAN
STEFY GROUP
FUNERARE

peninsula SWIM.
RELAX. PLAY.
INFRARED
SECURITY
CAFENEAUA
ACTORILOR

39, 41, 43 1244

EARTH FLOWERS
COMPANY SRL
FUNDAȚIA PRO
ECONOMICAPRO ECONOMICA
ALAPITVÁNY
ASOCIATIA
ORCHESTRA
SIMFONICA
BUCURESTI
BRAND EMOTION

CASHMERE AROMA
WEAR THE SCENT
FUNDAȚIA
Pro Economica
ALAPITVÁNY

ASOCIAȚIA CLUBUL
MICII CAMPIONI
THE ICONIC ESTATE
S.A.
THE ICONIC ESTATE
S.A.

micii campioni

1245

30, 35, 43 1245

1246
AMARIS HOTEL
43
APARTAMENTE
Conferința națională a 35, 38, 41 1246
industriei ospitalității HORA

TANIS PROTECTION

45

1247

gașca curcanilor
COLDOVANII
STEFY GROUP
FUNERARE

41

1247

6, 19, 20, 1247
35, 39, 40,
45
1248
3, 35
35, 36, 41, 1251
42, 44, 45
1252

FESTIVALUL MAGIA
MUZICII

41

brandio

9, 35, 38, 1252
41
35, 41, 44, 1252
45
1253
33

RHEINEXTRA ESTD
1892
RHEINEXTRA
IMPÉRIAL BRUT
ESTD 1892
THE ICONIC ESTATE RHEINEXTRA ROSÉ
S.A.
BRUT ESTD 1892
1306

37, 45

1244

33

1253

33

1254
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 23/08/2021
677
06162
M 2021 23/08/2021
678
06163

Număr
marcă
180492

M 2021
06164
M 2021
06166
M 2021
06170
M 2021
06173
M 2021
06174
M 2021
06175
M 2021
06177
M 2021
06178
M 2021
06179
M 2021
06181
M 2021
06190
M 2021
06192
M 2021
06194
M 2021
06211
M 2021
06242
M 2021
06270

23/08/2021

180527

23/08/2021

180493

24/08/2021

180494

24/08/2021

179828

24/08/2021

179830

24/08/2021

180495

24/08/2021

180496

24/08/2021

180497

24/08/2021

179506

Titular
Denumire marcă
CLUBUL DE MUZICA Clubul de muzică SOL
SOL
THE ICONIC ESTATE RHEINEXTRA
S.A.
MAGNIFIQUE BRUT
ESTD 1892
THE ICONIC ESTATE RHEINEXTRA
S.A.
VINTAGE ESTD 1892
S.C. RANGE WOOD CASE A+
HOUSE SRL
BECIUL DOMNESC
Măria Sa, Vinul
SA
CCC GLOBAL
ZGTS
TRADING SRL
CCC GLOBAL
DR. BEAUTY Skincare
TRADING
S.C. MEN SHAPERS MenShapers
S.R.L.
MTM SKY
MTM RESIDENCE
RESIDENCE SRL
GIOVANNI MARIO
MIGHTY JELLY
FRANCESCO
STUDIO
NOW DEVELOPMENT PARK LINE residence

24/08/2021

180584

ALINA IONESCU

HOWA

32

1259

24/08/2021

180498

MY BOUDOIR

3

1260

24/08/2021

180499

3

1260

24/08/2021

180500

3

1260

25/08/2021

180581

SCENTUM
OBSESSION SRL
SCENTUM
OBSESSION SRL
SCENTUM
OBSESSION SRL
AURORA COM SRL

26/08/2021

180004

26/08/2021

180042

27/08/2021

180585

696

M 2021
06277
M 2021
06309

30/08/2021

180537

M 2021
06417

02/09/2021

180609

697

M 2021
06426
M 2021
06440

03/09/2021

180041

04/09/2021

180061

679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694

695

698
699

180582

My OPULENT NOIR
Boudoir
My FABULOUS NUDE
Boudoir
AURORA DUPĂ
REȚETE VECHI
LAURENȚIU
LAURENȚIU
CRĂCIUN
CRĂCIUN
ALINA-IONELIA
RESTART CAMP o
ANGHEL
şansă pentru viitorul
TUDORUŢA-ANCUŢA tău
BRĂHAIŢĂ
MARIA-ANCA
Y - MUNO HEALTH
NICOLESCU
LINE
MED LIFE SA
RoMâine SISTEMUL
MEDICAL MedLife
SIDEPO GLOBAL SRL cameleon TE
SCHIMBĂ DUPĂ
SEZON
SJDEFENDERAUTO laStradă ESTD.2018
S.R.L.
FAST FOOD
MICO AGRILAND SRL HECTARO
1307

Clase Nisa pag.
1254
41
33

1255

33

1256

37

1256

33, 35, 39 1256
3, 5, 10, 28 1257
3, 5, 10, 28 1257
3, 8, 21, 25 1257
37

1258

28, 38, 42 1258
35, 36, 37 1259

29, 35, 39, 1261
43
1262
38, 41
35, 41

1263

5, 35

1264

9, 10, 35, 1265
41, 42, 44
1266
35, 39

35, 43

1267

35

1267

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 09/09/2021
700
06572

701

M 2021
06640

13/09/2021

Număr
marcă
180054

180603

Titular
Denumire marcă
GUANGDONG
Osleep
OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD.
UNIVERSITATEA DE ACADEMICUM
STIINTE AGRICOLE LAUREATUS
SI MEDICINA
VETERINARA CLUJNAPOCA

1308

Clase Nisa pag.
1268
9, 14

32, 33, 35 1268
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
179688
179689
179690
179691
179692
179693
179694
179695
179696
179697
179698
179699
179700
179701
179702
179703
179704
179705
179706
179707
179708
179709
179710
179711
179712
179713
179714
179715
179716
179717
179718
179719
179720
179721
179722
179723
179724
179725
179726
179727
179728
179729
179730

Nr. depozit
M 2015 03454
M 2015 03453
M 2017 06905
M 2021 04204
M 2021 04366
M 2021 04651
M 2021 06032
M 2019 08367
M 2021 05938
M 2021 05933
M 2021 05937
M 2021 05935
M 2021 04706
M 2021 02704
M 2021 02447
M 2021 02448
M 2021 02458
M 2021 02459
M 2021 02460
M 2021 02462
M 2021 04339
M 2021 04132
M 2021 05620
M 2021 01651
M 2020 06883
M 2021 04838
M 2021 04960
M 2021 04572
M 2021 04378
M 2021 04202
M 2021 05775
M 2021 00382
M 2021 00381
M 2021 05710
M 2021 05414
M 2021 03761
M 2021 04073
M 2021 04074
M 2021 06157
M 2021 06021
M 2021 04771
M 2017 02548
M 2012 01129

pag.
713
713
726
955
977
1012
1238
732
1221
1218
1220
1219
1015
835
828
828
829
830
831
831
975
934
1150
789
748
1031
1057
1004
980
954
1195
767
767
1173
1125
891
926
927
1252
1237
1026
724
703

Nr. marcă
179731
179732
179733
179734
179735
179736
179737
179738
179739
179740
179741
179742
179743
179744
179745
179746
179747
179748
179749
179750
179751
179752
179753
179754
179755
179756
179757
179758
179759
179760
179761
179762
179763
179764
179765
179766
179767
179768
179769
179770
179771
179772
179773

Nr. depozit
M 2015 03240
M 2015 03750
M 2015 03751
M 2021 04854
M 2021 05380
M 2021 05378
M 2021 04424
M 2021 04830
M 2021 04251
M 2021 06088
M 2021 03918
M 2021 03117
M 2021 05765
M 2021 05235
M 2021 05244
M 2021 05245
M 2021 05242
M 2021 01587
M 2021 03263
M 2021 04210
M 2021 02650
M 2021 05991
M 2021 04530
M 2020 07548
M 2021 04239
M 2021 04389
M 2021 05383
M 2021 03381
M 2021 04573
M 2021 03382
M 2021 04415
M 2021 04417
M 2021 04695
M 2015 03334
M 2020 09382
M 2021 05025
M 2021 04973
M 2021 04569
M 2021 05692
M 2021 05693
M 2021 05694
M 2021 03037
M 2021 01732
1310

pag.
712
715
716
1034
1113
1112
986
1029
968
1246
913
862
1186
1083
1087
1091
1084
787
867
956
834
1226
998
752
960
982
1114
870
1004
870
984
984
1014
713
765
1066
1059
1003
1162
1163
1163
860
789

Nr. marcă
179774
179775
179776
179777
179778
179779
179780
179781
179782
179783
179784
179785
179786
179787
179788
179789
179790
179791
179792
179793
179794
179795
179796
179797
179798
179799
179800
179801
179802
179803
179804
179805
179806
179807
179808
179809
179810
179811
179812
179813
179814
179815
179816

Nr. depozit
M 2019 01608
M 2021 04401
M 2021 04057
M 2021 04058
M 2021 05660
M 2021 04985
M 2020 08251
M 2021 04916
M 2021 04917
M 2021 04731
M 2021 04502
M 2021 04048
M 2021 05470
M 2021 04734
M 2021 05146
M 2021 06047
M 2021 03674
M 2015 03673
M 2020 07258
M 2020 07264
M 2020 07263
M 2020 07255
M 2020 07259
M 2020 07256
M 2021 05160
M 2020 04685
M 2021 05767
M 2021 04507
M 2021 04413
M 2015 03737
M 2021 04649
M 2021 03202
M 2021 05570
M 2015 07636
M 2021 04253
M 2021 04237
M 2021 05292
M 2021 05108
M 2021 04954
M 2021 00383
M 2015 04711
M 2021 04197
M 2021 04198

pag.
728
982
924
925
1158
1060
755
1053
1054
1021
997
923
1131
1021
1071
1241
889
715
750
751
751
749
750
749
1077
738
1187
997
983
715
1012
866
1140
722
968
959
1101
1070
1056
768
718
951
951
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
179817
179818
179819
179820
179821
179822
179823
179824
179825
179826
179827
179828
179829
179830
179831
179832
179833
179834
179835
179836
179837
179838
179839
179840
179841
179842
179843
179844
179845
179846
179847
179848
179849
179850
179851
179852
179853
179854
179855
179856
179857
179858
179859

Nr. depozit
M 2021 04095
M 2020 08681
M 2021 04842
M 2021 04148
M 2021 05482
M 2021 02407
M 2021 05997
M 2021 04876
M 2021 04802
M 2021 04984
M 2021 05958
M 2021 06173
M 2021 04648
M 2021 06174
M 2021 04679
M 2021 04353
M 2021 04739
M 2021 05934
M 2021 04868
M 2021 04869
M 2021 04870
M 2021 04866
M 2020 08788
M 2021 04864
M 2021 04865
M 2021 05021
M 2021 04889
M 2015 05128
M 2015 04534
M 2015 05085
M 2015 04839
M 2014 04741
M 2021 00590
M 2015 01897
M 2021 04963
M 2021 04722
M 2021 04880
M 2020 08406
M 2020 06278
M 2020 06277
M 2020 06273
M 2020 06274
M 2020 06276

pag.
928
760
1033
935
1132
822
1228
1044
1027
1060
1223
1257
1011
1257
1014
977
1021
1219
1042
1042
1043
1040
761
1039
1040
1065
1045
721
717
720
719
703
769
709
1058
1016
1045
758
744
744
743
744
744

Nr. marcă
179860
179861
179862
179863
179864
179865
179866
179867
179868
179869
179870
179871
179872
179873
179874
179875
179876
179877
179878
179879
179880
179881
179882
179883
179884
179884
179885
179886
179887
179888
179889
179890
179891
179892
179893
179894
179895
179896
179897
179898
179899
179900
179901

Nr. depozit
M 2020 08713
M 2021 03818
M 2021 03577
M 2020 08626
M 2021 03168
M 2021 02348
M 2021 02350
M 2021 02351
M 2020 06443
M 2021 02352
M 2021 02353
M 2021 02349
M 2020 09022
M 2020 02582
M 2021 03166
M 2021 03165
M 2021 04246
M 2021 04309
M 2021 04665
M 2021 04782
M 2021 04785
M 2021 04784
M 2021 04444
M 2016 07437
M 2021 02117
M 2020 09315
M 2021 03160
M 2021 04823
M 2021 04810
M 2021 02983
M 2021 02940
M 2021 01346
M 2020 08745
M 2020 09126
M 2021 00640
M 2021 05791
M 2021 06049
M 2021 05109
M 2021 01400
M 2021 04343
M 2015 04968
M 2015 04967
M 2015 04966
1311

pag.
760
900
887
759
865
797
803
809
746
815
821
797
761
736
864
863
964
971
1013
1026
1027
1027
988
723
793
764
862
1028
1028
860
854
782
761
762
772
1200
1241
1071
783
976
720
720
719

Nr. marcă
179902
179903
179904
179905
179906
179907
179908
179909
179910
179911
179912
179913
179914
179915
179916
179917
179918
179919
179920
179921
179922
179923
179924
179925
179926
179927
179928
179929
179930
179931
179932
179933
179934
179935
179936
179937
179938
179939
179940
179941
179942
179943
179944

Nr. depozit
M 2020 09057
M 2021 02929
M 2015 04771
M 2015 04772
M 2021 06122
M 2021 06018
M 2021 04987
M 2021 02101
M 2021 02821
M 2020 06193
M 2021 03870
M 2021 03423
M 2021 02077
M 2021 05712
M 2021 05711
M 2021 02953
M 2021 05454
M 2015 02893
M 2021 04591
M 2016 04687
M 2021 05776
M 2021 04898
M 2021 02566
M 2021 02318
M 2021 02317
M 2021 02259
M 2020 08451
M 2021 05854
M 2021 05921
M 2021 01473
M 2015 04114
M 2021 03875
M 2021 02423
M 2021 04245
M 2020 07772
M 2021 03700
M 2021 04901
M 2021 04243
M 2021 04531
M 2021 04568
M 2021 05015
M 2021 05017
M 2020 06430

pag.
762
853
718
719
1248
1230
1061
792
839
743
910
882
792
1174
1173
854
1128
711
1006
722
1195
1050
832
796
795
795
759
1208
1217
785
716
912
824
964
752
890
1051
961
999
1002
1064
1065
745
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
179945
179946
179947
179948
179949
179950
179951
179952
179953
179954
179955
179956
179957
179958
179959
179960
179961
179962
179963
179964
179965
179966
179967
179968
179969
179970
179971
179972
179973
179974
179975
179976
179977
179978
179979
179980
179981
179982
179983
179984
179985
179986
179987

Nr. depozit
M 2020 06319
M 2021 04220
M 2014 05594
M 2014 05593
M 2021 05054
M 2021 04625
M 2021 04150
M 2021 04400
M 2021 02855
M 2021 02598
M 2021 04313
M 2021 04582
M 2021 04537
M 2021 02708
M 2021 05891
M 2014 06790
M 2021 05229
M 2017 06219
M 2017 06220
M 2021 04895
M 2021 04896
M 2020 08353
M 2021 04742
M 2020 08530
M 2021 03083
M 2021 00860
M 2021 01615
M 2021 01616
M 2015 02813
M 2021 04754
M 2021 02714
M 2021 02713
M 2021 02882
M 2021 02881
M 2021 02880
M 2021 00620
M 2021 04589
M 2021 02451
M 2021 04967
M 2020 05993
M 2021 04834
M 2019 07574
M 2021 02106

pag.
745
957
704
704
1066
1011
936
982
850
833
971
1005
999
836
1210
708
1082
725
726
1050
1050
756
1022
759
861
774
788
788
710
1024
837
837
852
852
851
771
1005
829
1058
739
1031
732
793

Nr. marcă
179988
179989
179990
179991
179992
179993
179994
179995
179996
179997
179998
179999
180000
180001
180002
180003
180004
180005
180006
180007
180008
180009
180010
180011
180012
180013
180014
180015
180016
180017
180018
180019
180020
180021
180022
180023
180024
180025
180026
180027
180028
180029
180030

Nr. depozit
M 2014 06361
M 2021 03989
M 2021 03988
M 2021 04657
M 2021 02127
M 2021 03959
M 2015 08410
M 2014 06063
M 2015 03513
M 2020 09288
M 2021 03845
M 2021 05074
M 2015 02886
M 2021 02760
M 2015 04666
M 2020 07966
M 2021 06242
M 2021 01555
M 2021 05294
M 2021 04473
M 2021 04471
M 2021 02892
M 2021 01175
M 2021 05317
M 2020 04025
M 2015 05132
M 2014 06848
M 2014 06610
M 2021 05429
M 2020 00443
M 2021 05428
M 2021 05363
M 2021 05298
M 2021 05361
M 2021 05083
M 2021 05323
M 2021 01427
M 2014 06007
M 2021 04950
M 2021 03966
M 2021 02696
M 2021 02697
M 2021 04833
1312

pag.
706
921
921
1012
793
920
722
706
714
763
902
1069
710
839
718
753
1262
786
1101
989
988
853
780
1104
737
721
708
707
1126
734
1125
1109
1102
1107
1069
1105
784
706
1055
920
834
835
1029

Nr. marcă

Nr. depozit

pag.

180031
180032
180033
180034
180035
180036
180037
180038
180039
180040
180041
180042
180043
180044
180045
180046
180047
180048
180049
180050
180051
180052
180053
180054
180055
180056
180057
180058
180059
180060
180061
180062
180063
180064

M 2021 05347
M 2021 04120
M 2021 04677
M 2021 04106
M 2021 02466
M 2021 05297
M 2020 06456
M 2020 08715
M 2021 04387
M 2021 05445
M 2021 06426
M 2021 06270
M 2021 05274
M 2021 04322
M 2021 03909
M 2015 02989
M 2021 05532
M 2021 02436
M 2021 02439
M 2021 02437
M 2021 02440
M 2021 05343
M 2021 05224
M 2021 06572
M 2021 01737
M 2021 05406
M 2021 04250
M 2021 04496
M 2021 04494
M 2021 05706
M 2021 06440
M 2019 07438
M 2021 05259
M 2021 05260

1107
930
1013
928
832
1101
747
760
981
1127
1267
1263
1099
972
913
711
1140
826
827
826
827
1106
1082
1268
790
1124
965
990
990
1172
1267
731
1096
1097

180423
180424
180425
180426
180427
180428
180429
180430
180431

M 2021 05164
M 2021 05165
M 2021 03193
M 2021 04972
M 2021 05700
M 2021 05701
M 2021 05702
M 2021 05703
M 2021 05727

1077
1077
866
1058
1164
1164
1165
1165
1175
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
180432
180433
180434
180435
180436
180437
180438
180439
180440
180441
180442
180443
180444
180445
180446
180447
180448
180449
180450
180451
180452
180453
180454
180455
180456
180457
180458
180459
180460
180461
180462
180463
180464
180465
180466
180467
180468
180469
180470
180471
180472
180473
180474

Nr. depozit
M 2021 05731
M 2021 05737
M 2021 05739
M 2021 05749
M 2021 05750
M 2021 05752
M 2021 05756
M 2021 05757
M 2021 05758
M 2021 05759
M 2021 05760
M 2021 05762
M 2021 05763
M 2021 05764
M 2021 05771
M 2021 05778
M 2021 05800
M 2021 05801
M 2021 05807
M 2021 05816
M 2021 05822
M 2021 05827
M 2021 05830
M 2021 05856
M 2021 05858
M 2021 05873
M 2014 04320
M 2021 05875
M 2021 05748
M 2021 05876
M 2021 05878
M 2021 05889
M 2021 05894
M 2021 05906
M 2021 05907
M 2021 05909
M 2021 05913
M 2021 05920
M 2021 05922
M 2021 05945
M 2021 05948
M 2021 05723
M 2021 05983

pag.
1176
1177
1178
1179
1179
1180
1181
1182
1182
1183
1183
1184
1184
1184
1194
1196
1201
1201
1202
1202
1204
1204
1205
1208
1209
1209
703
1209
1178
1210
1210
1210
1211
1213
1214
1214
1215
1216
1217
1222
1223
1174
1225

Nr. marcă
180475
180476
180477
180478
180479
180480
180481
180482
180483
180484
180485
180486
180487
180488
180489
180490
180491
180492
180493
180494
180495
180496
180497
180498
180499
180500
180501
180502
180503
180504
180505
180506
180507
180508
180509
180510
180511
180512
180513
180514
180515
180516
180517

Nr. depozit
M 2021 06002
M 2021 06020
M 2021 06026
M 2021 06030
M 2021 06035
M 2021 06038
M 2021 06039
M 2021 06040
M 2021 06051
M 2021 06058
M 2021 06074
M 2021 06092
M 2021 06098
M 2021 06112
M 2021 06130
M 2021 06135
M 2021 06141
M 2021 06162
M 2021 06166
M 2021 06170
M 2021 06175
M 2021 06177
M 2021 06178
M 2021 06190
M 2021 06192
M 2021 06194
M 2021 04151
M 2021 03733
M 2021 05668
M 2021 04170
M 2021 04171
M 2021 05516
M 2021 05404
M 2021 04156
M 2021 05689
M 2014 05299
M 2021 04291
M 2021 04292
M 2021 04219
M 2021 04166
M 2021 05838
M 2021 04161
M 2021 05607
1313

pag.
1228
1237
1237
1238
1239
1239
1240
1240
1241
1244
1246
1247
1247
1247
1251
1252
1252
1254
1256
1256
1257
1258
1258
1260
1260
1260
936
890
1160
942
944
1134
1124
938
1161
704
969
969
957
941
1205
939
1149

Nr. marcă
180518
180519
180520
180521
180522
180523
180524
180525
180526
180527
180528
180529
180530
180531
180532
180533
180534
180535
180536
180537
180538
180539
180540
180541
180542
180543
180544
180545
180546
180547
180548
180549
180550
180551
180552
180553
180554
180555
180556
180557
180558
180559
180560

Nr. depozit
M 2020 05107
M 2021 04323
M 2018 04477
M 2021 05395
M 2021 04500
M 2021 04185
M 2021 06159
M 2021 06160
M 2021 06161
M 2021 06164
M 2021 05181
M 2021 04244
M 2021 05151
M 2021 05152
M 2019 08960
M 2016 05870
M 2016 06115
M 2019 08956
M 2020 01524
M 2021 06309
M 2021 00598
M 2021 04906
M 2017 02120
M 2017 02119
M 2020 01636
M 2020 01635
M 2021 05514
M 2021 05087
M 2021 00607
M 2021 01096
M 2017 07304
M 2021 05140
M 2021 05522
M 2021 04332
M 2021 04436
M 2021 05658
M 2021 05676
M 2021 04959
M 2014 07284
M 2021 04911
M 2021 04910
M 2021 04908
M 2021 05267

pag.
739
974
727
1119
991
946
1253
1253
1254
1256
1078
962
1072
1074
733
723
723
733
734
1265
770
1052
724
724
735
735
1133
1070
771
777
726
1071
1139
975
987
1152
1161
1056
708
1053
1053
1053
1097
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
180561
180562
180563
180564
180565
180566
180567
180568
180569
180570
180571
180572
180573
180574
180575
180576
180577
180578
180579
180580
180581
180582
180583
180584
180585
180586
180587
180588
180589
180590
180591
180592
180593
180594
180595
180596
180597
180598
180599
180600
180601
180602
180603

Nr. depozit
M 2021 04867
M 2021 04675
M 2019 02894
M 2015 04204
M 2015 03220
M 2015 03221
M 2015 03222
M 2015 04561
M 2021 05065
M 2021 05230
M 2021 00259
M 2021 05216
M 2021 05302
M 2021 04723
M 2021 04729
M 2021 01104
M 2020 00745
M 2021 04758
M 2020 00651
M 2017 04863
M 2021 06211
M 2021 06163
M 2021 04009
M 2021 06181
M 2021 06277
M 2021 04307
M 2021 05257
M 2021 05001
M 2021 05434
M 2021 04860
M 2021 04124
M 2021 04123
M 2021 00990
M 2021 01708
M 2021 02754
M 2021 04080
M 2021 04159
M 2021 04165
M 2021 04190
M 2021 04558
M 2021 04565
M 2015 01194
M 2021 06640

pag.
1041
1013
728
716
711
711
712
717
1067
1082
766
1081
1103
1016
1020
778
734
1025
734
725
1261
1255
923
1259
1264
971
1095
1063
1126
1035
933
932
775
789
838
927
938
941
951
1001
1002
709
1268

Nr. marcă
180604
180605
180606
180607
180608
180609
180610
180611
180612
180613
180614
180615
180616

Nr. depozit
M 2021 05534
M 2021 05643
M 2020 04263
M 2021 05172
M 2021 04946
M 2021 06417
M 2021 00281
M 2021 04501
M 2021 05705
M 2021 04598
M 2021 05253
M 2021 04845
M 2021 04846

1314

pag.
1140
1152
738
1078
1055
1266
766
996
1165
1006
1095
1033
1034
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)

[OBSERVATOR]
@ ANDAN electron
0% plastic Pampers
sensitive 100% PLANT
Based Fibres Soft
& gentle clean 0%
Perfume & Alcohol
dermatologically Tested
1, 2, 3 si afli tot ce vrei!
10 STEAGURI
2023 Timişoara
2023 Capitală
Europeană a Culturii
2M print editura
5 CONTINENTS
HOME H5C
ABSTRACT STUDIO
ACADEMICUM
LAUREATUS
ac amigo & intercost
ACASA LA MATEI
Activ8 your English !
MAKE GREAT
MEMORIES TO TELL
GREAT STORIES!
Acuarello art
by numbers
adamo
AD Deleanu
Attorneys at Law
A DOR
adquest simply creative
ADS LEADERS
Afaceri inteligente
afacerisigure.ro
Agrobazar
AGROCOSM
AGROMAS
AG VIP GUARD
AIEVEA BOTANICA
Air CLAIM

Nr. depozit
(210)
M 2021 04917
M 2021 03989
M 2021 03909
M 2021 05267
M 2021 04123
M 2021 03872

M 2021 04785
M 2020 06319
M 2021 05429

M 2021 06054
M 2021 05188
M 2021 05767
M 2020 09022
M 2021 06640
M 2015 02585
M 2021 04838

pag.

Denumire marcă
(540)
AIRTOTRY
AI VERDE IN
BUCOVINA
ALBĂ CA ZĂPADA
Alecrid www.alecridambalaje.ro
alege smart
ALFIERI HOME
ALLÉDREN
ALLEGRIA CITY
ALLEGRIA PARK
ALLÉMED
AL PROMT
ALVANDA
AMARIS HOTEL
APARTAMENTE
ANASTASIA LOVE
ANCORA DE AUR
ANTIINFLAMCBD
APC partenerul
tău universal
aramis Delicii
momente din viața ta
aramis DESIGNS
aramis FOAMS
ARAMIS GROUP
aramis INVEST
aramis LOGISTICS
ARCADE
ARDLD ASOCIAŢIA
ROMÂNĂ PENTRU
DEZVOLTARE
LOCALĂ DURABILĂ
Arkus
ARNFS ASOCIAȚIA
ROMÂNĂ PENTRU
NUTRIȚIE, FITNESS ȘI
SĂNĂTATE ROMÂNIA
Artizani de Dulce
ARTPRESS EDITURĂ
ȘI TIPOGRAFIE
ART SQUARE
ASOCIAȚIA
NUMEROLOGILOR
din ROMÂNIA

1054
921
913
1097
932
911
1027

745
1126
1242

1080
1187
761
1268
710
1031
961

M 2021 04243
M 2020 06637
M 2021 05025
M 2021 00640
M 2021 05414
M 2021 03117
M 2021 05386
M 2021 04372
M 2021 00281
M 2020 03725
M 2017 02120
M 2021 04050
M 2021 05024
M 2021 05739
M 2021 05294

748
1066
772
1125
862
1115
979
766
736
724
924
1065
1178
1101
1315

Nr. depozit
(210)
M 2021 04309
M 2021 05380
M 2021 04237
M 2021 05215
M 2021 01096
M 2019 08367
M 2021 05712
M 2015 04772
M 2015 04771
M 2021 05711
M 2015 04534
M 2021 04339
M 2021 06074
M 2020 07866
M 2021 05800
M 2021 03581
M 2021 04679
M 2021 02348
M 2021 02349
M 2021 02350
M 2021 02352
M 2021 02351
M 2021 02353
M 2020 07772

M 2021 02855
M 2015 02893

M 2020 09315
M 2021 05830
M 2021 03037
M 2021 05108

M 2021 04987

pag.
971
1113
959
1081
777
732
1174
719
718
1173
717
975
1246
752
1201
888
1014
797
797
803
815
809
821
752
850

711
764

1205
860
1070
1061
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
aster asist
IRON EMOTION
ASTRUM
DEVELOPMENT
AUGUSTUS
AUGUSTUS
DEVELOPMENT
AURELIA VISINESCU
DISTINCT
AURORA DUPĂ
REȚETE VECHI
AVENUE No 29
AZZEA inspired
couture
BABY Brushes
by Lorraine
babyhub
BADSTER
BALLETOLOGY
BALLET FITNESS by
CĂTĂLINA POPESCU
BALŞOI
Banat blue
BANU' MIHAI CUVÉE
Bautech technology
for a better tomorrow
bAzar urbAn
bb better balance
Beauty Station
BebeNou
BEe Healthy
Bee Network Moldova
Bee Network Romania
beerow WORK
SWEET WORK
BELBIOTIN
BELLANO
BENY TRANS
BERLINER FOR
DONUT'S SAKE
BIBLIOTECA
VIRTUALĂ ELIT
BIODEV MEDICAL
CENTER
BIOTIFEM

Nr. depozit
(210)
M 2021 04963
M 2021 02436
M 2021 02437
M 2021 02439
M 2021 04502
M 2021 06211
M 2021 04771
M 2021 04867
M 2018 06243
M 2021 06018
M 2014 04320

M 2021 05514
M 2021 05534
M 2021 04954
M 2019 08960
M 2021 04530
M 2020 04685
M 2021 05311
M 2021 04758
M 2020 08745
M 2020 06883
M 2021 00382
M 2021 00381
M 2021 06035
M 2021 05152
M 2021 04908
M 2021 05381
M 2021 05907
M 2021 05991
M 2012 01129
M 2021 05151

pag.
1058
826
826
827
997
1261
1026
1041
727
1230
703
1133

1140
1056
733
998
738
1103
1025
761
748
767
767
1239
1074
1053
1113
1214
1226
703
1072

Denumire marcă
(540)
BLACK SQUAD
SECURITY
blue box
medical be blue
bocado
Bokaa BACK TO
NATURE EVENTS
brandio
BrandToys by
Zoom Toys
Brandul de legume
proaspete cu
vino-ncoace
BRIDGE BLUE
CONSULTANCY
British Education &
Sports Tiriac Preschool
BUNĂ ZIUA VASLUI
WWW.BZV.RO BZV
Bunicul Micul Grădinar
Burgeria Ştirbei
by Malaku
BUY MORE
Bvcovia
CAFENEAUA
ACTORILOR
caietemuzica.ro
Caii de la Letea
QuintEssence
CĂLĂTOREȘTE
AUTENTIC
Cămara de acasă
cameleon TE SCHIMBĂ
DUPĂ SEZON
Capilforte
CARBON Deep
CARBON residence
CARBON Ristorante
CARGOSFALT
CAR HERMES
IFN PETROŞANI
Casa Despi Cidru
Artizanal Genesis
de la Casa Despi
CASA DONER
CASA MEDIEVALA
1316

Nr. depozit
(210)
M 2021 05140
M 2021 04150
M 2021 04846
M 2021 05918
M 2021 06141
M 2021 01104

pag.
1071
936
1034
1215
1252
778
1091

M 2021 05245
M 2020 08370
M 2021 02892
M 2020 06193
M 2020 01636
M 2020 05107
M 2021 03855
M 2021 05302
M 2021 06073
M 2021 02196
M 2021 03700
M 2020 00651
M 2020 08681
M 2021 06417
M 2021 05737
M 2021 04239
M 2021 05159
M 2021 04240
M 2021 06058
M 2015 05085

756
853
743
735
739
904
1103
1245
794
890
734
760
1266
1177
960
1076
960
1244
720
1202

M 2021 05816
M 2020 09126
M 2021 06026

762
1237
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
CASE A+
CASHMERE AROMA
WEAR THE SCENT
CASINO ALPHA More
than gambling reviews
CASTEL DRACULA
TRANSILVANIA
CAZACU
MUNCĂ GREA
CBDGLICEM
CEB Diamond Gold
CENTRUL MEDICAL
Dr. Furtună Dan
Cezar Challenge
AGRO SERVICE
CHEFS EVOLUTION
CHOC CHICK
CLASStitude
CleanHouse
clic to go
clinIQmed consult
CLINSIN
Clubul de muzică SOL
cluster power
Cluster Power
COINZIX
COMPLEMENTA
Diosmectită
COMPLEX PĂSTRĂVUL
CONFERINŢA
ECOMTEAM
Conferința națională
a industriei
ospitalității - HORA
CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA CENTRUL
CULTURAL JUDEȚEAN
CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA
CONSUL
CONTESTO
TEHNOLOGY
FOR JUSTICE
JUSTICE FOR ALL
context.ro
Cooperativa de Design

Nr. depozit
(210)
M 2021 06166
M 2021 06122
M 2021 05253
M 2021 04159
M 2021 05323
M 2021 03583
M 2020 00443
M 2021 01400
M 2021 05183
M 2021 03938
M 2021 02598
M 2021 04151
M 2021 04210
M 2014 06790
M 2021 05230
M 2016 06115
M 2021 06162
M 2021 04876
M 2021 04802
M 2021 03382
M 2014 06610
M 2015 05132
M 2015 03660

pag.

Denumire marcă
(540)
COPOU GARDEN
RESIDENCE
COPRAAG
ENTREPRENEUR
CORIOLAN Făurar
de fericire, din 1996.
CORNELIA OLIVE OIL
CORVUS
Crama Trei Conace
CRAMELE ULM
CRISPY GOODIES
Covrigei din Bucureşti
crypto.ro
CURTEA DINTRE VII
D&P perfumum
DACIA Babic de Buzău
DACIA Cârnați
de pitușcă
DACIA Pitușcă
de Buzău
DACIDAVA
DALBAN
DAN BUJOR
BAMBOO MASSAGE
DANSEAZĂ CU MINE
DANSEAZĂ
PRINTRE VISE
DANUBEWD TOOLS
DARE TO PAINT
Darleot Group Srl
Dealul Astronomic
DEER DISTRIBUŢIE
ENERGIE ELECTRICĂ
ROMANIA
delaco TONI
JUNIOR yo-yo!
Denikos
Dentopia
DermaCare RPH
DESCHIDETI SUFLETUL
DIA DETOX
NIVEL OPTIM DE
GLUCOZĂ ÎN SÂNGE
Dimineți cu Georgia

1256
1248
1095
938
1105
888
734
783
1079
917
833
936
956
708
1082
723
1254
1044
1027
870
707
721
714
1246

M 2021 06088
759

M 2020 08451
M 2021 05347

M 2021 04558
M 2021 02704
M 2020 07966

1107
1001

835
753
1317

Nr. depozit
(210)
M 2021 05454
M 2021 04106
M 2021 04437
M 2021 04424
M 2021 04895
M 2021 05934
M 2021 05822
M 2021 02466
M 2021 05958
M 2015 02989
M 2021 00607
M 2021 02880
M 2021 02881
M 2021 02882
M 2021 01346
M 2021 03423
M 2021 06030
M 2014 05739
M 2014 05740
M 2021 00478
M 2021 04161
M 2021 04739
M 2021 03381

pag.
1128
928
987
986
1050
1219
1204
832
1223
711
771
851
852
852
782
882
1238
705
705
768
939
1021
870
775

M 2021 00993
M 2021 05856
M 2021 05791
M 2021 04235
M 2020 08715
M 2015 04561

1208
1200
958
760
717
766

M 2021 00259
M 2020 06274

744
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
Dincolo de Eșec
Din inima României,
cu drag pentru
români. Așa cum
ne place nouă.
Divenoxin
dm-ul meu - App
DOAR MĂR
Doar o cifră
să-ți mai spun
DOCTORUL
NATURII ÎN CASA TA
Domaine Du Cesari
DONI INTERNATIONAL
GALAXY SRL
Dor de Mare Residence
DORITOS
TORTILLA CHIPS
DO SECURITY SYSTEM
DR. BEAUTY Skincare
DRACULA'S CASTLE
SECRETS Transylvania
DRUMUL LUI ŞTEFAN
DSC DRAGON
STAR CURIER
DUAL JIDVEI
dulcesa R
Dulceturile Domnitei
DynaHPC
EAGLE PERGOLA
eConfaire
IMMERSIVE DESIGN
EduNails by
Corina Scriba
EEMATICO
EFEX evacuare
fum expert
efix
EFIX CARBURANTUL
CARE PROTEJEAZĂ
MOTORUL
EFIX S
élephante
TAPAS & MORE
emcostar
emobilitate

Nr. depozit
(210)
M 2021 04537

M 2021 04199
M 2019 08956
M 2021 06032
M 2021 01427
M 2020 06278
M 2021 05710
M 2021 02983
M 2015 04839
M 2021 04132
M 2021 02117
M 2021 04906
M 2021 06174
M 2021 03799
M 2021 05378
M 2020 06430
M 2021 01616
M 2021 04156
M 2021 01473
M 2021 05894
M 2021 04985
M 2021 04501
M 2021 02077
M 2015 03240
M 2021 04507
M 2015 04967

M 2015 04968
M 2015 04966
M 2021 04291
M 2021 04723
M 2021 05992

pag.
999
952

733
1238
784
744
1173
860
719
934
793
1052
1257
892
1112
745
788
938
785
1211
1060
996
792
712
997
720
720

719
969
1016
1227

Denumire marcă
(540)
EMO POZITIV by DVR
ENDER
ENDOVASCULAR
NETWORK
Connecting IR Doctors
ENERGEN
ENG ECO
NEUTRALIZARE
GRINDAȘI
enkidu electric
ergo gas solutions
ERMOSA
ESEU
ETH
ETICHETA
VERDE HOLCIM
EU Perfume
0% Allergens*
EuroUnelte
EU Tax Știri
EVEREST
DEVELOPMENT
EXELO MAKING
KNOWLEDGE HAPPEN
EXPERT CERT
SYSTEMS
EXQUISITE
Extracte Standardizate
HERBAGETICA
GutaPrim Formulă
concentrată cu 19
extracte premium
F.C. BIHOR 1902
FC KT FC KRONSTADT
FCV
FC VOLUNTARI 2010
FEDERATIA
FUNERARA ROMANA
FEIKE
FEMINOHELP
FENIBUPRO
Ferma bunicului
FERMA HOREA DELICII
DIN ȚARA MOȚILOR
FEROPTIM
1318

Nr. depozit
(210)
M 2021 05757
M 2021 04057

M 2021 04830
M 2017 02548

M 2021 04313
M 2021 05172
M 2021 04706
M 2021 06002
M 2021 04896
M 2021 04409
M 2021 03966
M 2021 02713
M 2020 08530
M 2021 01555
M 2021 02440
M 2014 05299
M 2021 05878
M 2017 06905

M 2021 04565
M 2020 04025
M 2021 04589
M 2015 03454
M 2015 03453
M 2021 02834
M 2021 04415
M 2016 05870
M 2021 06040
M 2017 08151
M 2021 04148
M 2020 01524

pag.
1182
924
1029

724
971

1078
1015
1228
1050
983
920
837
759
786
827
704
1210
726
1002

737
1005
713
713
850
984
723
1240
727
935
734
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
FESTIVALUL
MAGIA MUZICII
FIBROID COMMUNITY
Filtrex
FITOPHORIA
FIZIONOVA
FIZZ UP
FLANDERS
FLEXI
FLIPPY
FLiP Școala de
Bani pe Roți
FLU FIGHTER
FOF PLUS
FOOD CAMP
FORDESIGN
FUNDAȚIA Pro
Economica
ALAPITVÁNY
FUSTIS Savoare
la robinet
FV FRIVAS TRANS
CONSTRUCT
Gam
Gam GÂNDIM
ARHIVAREA DE MÂINE
Ganz Auto Center
gașca curcanilor
COLDOVANII
Gazeta Gorjului
GELATOSFERA
Gelu COVRIGELU'
GENESIS
GENESIS
GET WARRIOR
Ghiţă mă numesc
şi vreau să te
hrănesc! MACELARIA
IZOCON MC SUNT
UN PURCELUŞ
CRESCUT NATURAL
Giardiclar by QF
GOLD ACTION
GOLDEN FALCON
DIAMOND

Nr. depozit
(210)
M 2021 06135
M 2021 04233
M 2021 05320
M 2021 00590
M 2021 04378
M 2021 04568
M 2021 02566
M 2021 01737
M 2021 04403
M 2021 03827
M 2021 05997
M 2021 05522
M 2021 05216
M 2021 02865

pag.

Denumire marcă
(540)
GOLO
GORJEANUL
goya
goya
GOYA
GRILL STATION
GRILL STATION
Gurmand Club
GUSTOPAN
HAM TALENT
- ANIMALE CE
miaau MINTILE
HartaEdu
HECTARO
H HORA UNIRII
BERE PREMIUM
H Hoteliera
HN
HOLLYWOOD
EYELASHES
HOME RIDE PET
TRANSPORT
HOREQUIP
HOTEL TRAIAN
HOWA
HS HYBRID SECURITY
HUSKY
HYPE CULTURE
IDo
IERBAR
ILUZIV JIDVEI
IMM PARC
PRODUCTIEDEPOZITARE
IMPAR EXCELLENCE.
IN MOTION
Imunoclar by QF
INCEPUTURI
INCEPUTURI ALB DE
PANCIU DEMISEC
2020 PANCIU MOŞIA
DOMNEASCĂ

1252
958
1105
769
980
1002
832
790
983
900
1228
1139
1081
851
1251

M 2021 06130
M 2015 03513
M 2021 03674
M 2021 04471
M 2021 04473
M 2021 05780
M 2021 06098
M 2015 03751
M 2021 04651
M 2021 05765
M 2021 04061
M 2021 04062
M 2021 04245

M 2015 07636
M 2021 05763
M 2021 05771
M 2021 04833

714
889
988
989
1198
1247
716
1012
1186
925
926
964
722

1184
1194
1029

1319

Nr. depozit
(210)
M 2021 04204
M 2015 03750
M 2021 05933
M 2021 05935
M 2021 05937
M 2021 02447
M 2021 02448
M 2021 03854
M 2021 02760

M 2015 03220
M 2021 04171
M 2021 06440
M 2021 01249
M 2020 08406
M 2021 03733
M 2014 07284
M 2021 02420
M 2021 04468
M 2016 07437
M 2021 06181
M 2021 05383
M 2021 04731
M 2021 04332
M 2019 02894
M 2021 01469
M 2021 01615

pag.
955
715
1218
1219
1220
828
828
903
839
711

944
1267
781
758
890
708
824
988
723
1259
1114
1021
975
728
784
788
782

M 2021 01308
M 2021 05015
M 2021 05759
M 2021 05703

M 2021 05700

1064
1183
1165
1164
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
INCEPUTURI NEGRU
DE PANCIU DEMISEC
PANCIU MOŞIA
DOMNEASCĂ
indigo
INFINITUM by
Romanița Iovan
INFRARED SECURITY
Înnebunitor de bun
întreb BT
Între prieteni
cu Dana Istrate
ÎNVÂRTITA
DORULUI VAIDEENI
INVESTITORII
ISABELLA
BOUTIQUE HOTEL
IT'S A TRAP
ivertumm
IXIS
JOF
JULIA Clinica
de Podologie
JUNO
JURGA
K
KABINETT
WINE & SPIRITS
KALIFFA
KALIFFA
Kanlux
KARE
KARPATEN MILK
IGAZI SAJT, IGAZI ÍZ
= AZ IGAZI SAJT ÍZE!
Katjes Wunderland
KENT XC
KF Kids Finance
KIDOPTIK
KInc KITCHEN
INCORPORATED
KORINITTA
KoronaPay
KRESOSTAR
KROMANIA

Nr. depozit
(210)

pag.
1164

M 2021 05701
M 2021 04998
M 2021 04366
M 2021 06065
M 2021 05723
M 2021 05390
M 2020 06276
M 2021 04734
M 2021 04262
M 2021 04379
M 2021 05750
M 2021 05601
M 2015 03737
M 2021 04417
M 2021 02451
M 2014 06063
M 2021 06020
M 2021 06047
M 2021 05620
M 2021 04911
M 2021 04910
M 2021 04353
M 2021 03941

M 2021 05017
M 2021 04217
M 2021 05470
M 2021 03577
M 2015 01194
M 2021 02106
M 2021 04590
M 2020 09057
M 2021 05921
M 2017 07304

1062
977
1245
1174
1118
744
1021
968
980
1179
1142
715
984
829
706
1237
1241
1150
1053
1053
977
920
1065

956
1131
887
709
793
1006
762
1217
726

Denumire marcă
(540)
KRONSTADT FAIR
ARTS. CRAFTS. FOOD
kudo APARTMENTS
Kwin Beauty
LA BĂCĂNIE
by BONITO
LA BAGADELLE
LA BETTOLA
DEL PARCO
La brazi
LA CANAPELE
SHOT FACTORY
LA CUPOLA
La Falafel Way
La Falafel Way
La Jana Si Geta
O COOPERATIVA
AGRICOLA PUR
ROMANEASCA
LA LIVADĂ
Larah OPALGLASS
by BOROSIL
La Rivera
LARTIST VINURI
LA TIMPUL LOR
Las Colinas COFFEE
FLAVORS FROM
THE HIGHLANDS
ESTD 2021
laStradă ESTD.2018
FAST FOOD
LAURENȚIU CRĂCIUN
lemonssy
Lenor
LET'S COFFEE
Let's Tech together
LG LUMOGRAFICA
LIBER LA TESTARE
LIFE CONCEPT
Like fm
LIKE FM
Like fm 88.0
BUCURESTI
LIN CONTABILITATE
PE BUNE
Little Texas SINCE 1997
1320

Nr. depozit
(210)
M 2019 04666
M 2021 04729
M 2021 04421
M 2021 04166
M 2021 05876
M 2021 04573
M 2021 05278
M 2021 04591
M 2021 04708
M 2021 04496
M 2021 04494

M 2021 05909
M 2021 00860
M 2019 07574
M 2021 03083
M 2021 05181

pag.
731
1020
985
941
1210
1004
1100
1006
1015
990
990
1214

774
732
861
1078
1060

M 2021 04984
M 2021 06426
M 2021 06242
M 2021 04176
M 2021 05343
M 2021 03928
M 2021 04521
M 2021 05858
M 2021 04973
M 2021 05731
M 2021 03165
M 2021 03160
M 2021 03166
M 2020 04263
M 2021 05160

1267
1262
945
1106
916
997
1209
1059
1176
863
862
864
738
1077
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
Lorraine
MAKE UP LINE
M5Phenomenon
MAESTRO
MAESTRO
MAESTRO
MAESTRO
MAESTRO CU
INGREDIENTE
NATURALE
MAESTRO CU
INGREDIENTE
NATURALE
Magazinul De
Brazi.ro bucuria
Craciunului in casa ta!
MAGNE MONTANA
MAIA pizza
MAKANI
MAKRA LANGOS
MANASTIREA COZIA
man PROTECTION
MARGELATU
Margo Jungle
MARIAN
ADVENTURES N E S W
Măria Sa, Vinul
MARINICĂ
MASIMA CONSULTING
CENTER CHOOSE
2WIN ENERGY
masterkart
Master Logistics
MATASSE SILK
YOUR LIFE
MATTO
MAX
Maxim Pe Flow
MEANDRA
MECHANISM
MEDFARM
MEDICAL PLANET
MED LASER EXPERT
MEGA

Nr. depozit
(210)
M 2019 04213
M 2021 04531
M 2021 04869
M 2021 04870
M 2021 04866
M 2021 04865

pag.
731
999
1042
1043
1040
1040
1042

M 2021 04868
1039
M 2021 04864
771
M 2021 00620
M 2021 03588
M 2021 04219
M 2021 05248
M 2021 04190
M 2021 05074
M 2021 02423
M 2021 05297
M 2021 05945
M 2021 03168
M 2021 06170
M 2019 01608

M 2021 04322
M 2021 04246
M 2021 05891
M 2021 02127
M 2021 05660
M 2020 06443
M 2021 04009
M 2021 04898
M 2021 02407
M 2021 04198
M 2021 04197
M 2021 03875
M 2021 05778

888
957
1094
951
1069
824
1101
1222
865
1256
728
972

964
1210
793
1158
746
923
1050
822
951
951
912
1196

Denumire marcă
(540)
Meister PASTACILIK
ÜRÜNLERI
Meniuri cu surprize
MenShapers
mercadi
Meşteşug DE
BUCOVINA
METIME
Metropola FM
MIA RINA
micii campioni
Mici La Tofan
Micile Miracole
MICUL FERMIER
din 2004
MIDI
MIGHTY JELLY STUDIO
mkp.ro
M MEDIALOGIC
STUDIO
M MOUR FINANCE
YOUR BUSINESS
OUR CARE
mobili GEPPETTO
MODAL FIXTURE
TABLES &
ACCESSORIES
MoldAvia
MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ RĂSFĂŢ?
Meriţi un cappuccino!
MOMENTUL
TĂU DONCAFÉ
RELAXARE? Savurează
un irish coffee!
momo
Monitorul de Brăila
MONTESSE CHALET
MOOCLEAN
Motor CLASIC
& youngtimer
MOTRIX
motus
Mr. Kleberr
MR. SANDWISH
1321

Nr. depozit
(210)
M 2021 02433
M 2021 05516
M 2021 06175
M 2021 04845
M 2017 03360
M 2021 05146
M 2020 06273
M 2021 02953
M 2021 06157
M 2021 05749
M 2021 03202
M 2017 02119
M 2021 05384
M 2021 06178
M 2021 04323
M 2021 05776

pag.
825
1134
1257
1033
725
1071
743
854
1252
1179
866
724
1115
1258
974
1195
1013

M 2021 04677
M 2021 04657

M 2020 08353
M 2021 04389

1012
756

982
1107

M 2021 05361
1109
M 2021 05363
M 2021 05428
M 2021 04842
M 2021 05482
M 2021 03870
M 2021 05990
M 2021 04960
M 2021 04311
M 2021 05607
M 2015 05128

1125
1033
1132
910
1226
1057
971
1149
721
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
MRACONIA
m skin DISTRICT
MTM RESIDENCE
Mundoval
MUSSCHIN
MY BOUDOIR
My FABULOUS
NUDE Boudoir
My OPULENT
NOIR Boudoir
MyWay-build
your future
Naked Wolfe
NANO D3
NANO MAX
NaradiX
NARMACONS-VEST
Nattu
Nattu Brandul de
legume proaspete
cu vino-ncoace
Produs în România
NATURFEST
Naturia
NATURIA
NaturRo
ND NORDIA Doar
CALITATE. Germană
NEGHINIȚĂ
Copilărie, bucurie, în
neghiniţă-i armonie
Nepotul Micul Grădinar
NEWS ROMANIA
NEWTONE laboratories
nick nnd
NINJAMAS
PYJAMA PANTS
NISHMAN
NONAME
NONAME JUST CODE
Notele lui Banciu
Nova Hotel,
Restaurant & Ballroom
NOVOCALMIN
NOZOCOOM FORTE

Nr. depozit
(210)
M 2017 04863
M 2021 04695
M 2021 06177
M 2021 03845
M 2021 03589
M 2021 06190
M 2021 06194
M 2021 06192
M 2021 03193
M 2021 04916
M 2020 09311
M 2021 04675
M 2021 04170
M 2021 05083
M 2021 05244

M 2021 05242
M 2021 06021
M 2021 04074
M 2021 05634
M 2021 04073
M 2014 06361

pag.
725
1014
1258
902
889
1260
1260
1260
866
1053
763
1013
942
1069
1087
1084

1237
927
1150
926
706
1195

M 2021 05775
M 2020 01635
M 2021 02259
M 2021 05748
M 2021 05889
M 2021 04782
M 2021 05827
M 2021 04880
M 2021 04722
M 2021 04598
M 2021 04388
M 2016 04687
M 2021 03587

735
795
1178
1210
1026
1204
1045
1016
1006
981

Denumire marcă
(540)
Nu o casa, ci aCASA!
O2 oxyBOX
OFTALMED
Ohi Ohi
OLIVASHOP
OMINI CONCEPT
one ATHENEE
one ATHENEE PLAZA
one it
one PLAZA ATHENEE
O OBSERVATOR
OPA!-OPA!
Operettissimo
OPTICA VEDERE
eyeware & more
ORA DE PROFIT
Ora de zootehnie
cu Dr Radu Antohe
ORICINE, ORIUNDE,
ORICÂND
Osleep
Own the future.
Invest in it.
Pain D'Or
PÂINE ȘI MÂINE
Ducem copiii la școală
pala PIZZA DEL SUD
PALINCA
Pamela Vigh
Creatoare de Savori
Pampers kids hygiene
ON-THE-GO +
dermatologically tested
0% alcohol 40 Baby
Wipes Feuchttucher
Ungettes Bobydoekje
PLASTIC IN PRODUCT
Pampers premium care
DERMA COMFORT
ULTRA COMFORT
ULTRA PROTECTION
EU PERFUME
0% ALLERGENS

722
888
1322

Nr. depozit
(210)
M 2021 05938
M 2021 04572
M 2021 04860
M 2021 01651
M 2015 08410
M 2021 05235
M 2021 05756
M 2021 05764
M 2021 04950
M 2021 05727
M 2021 04124
M 2021 05573
M 2021 05706
M 2021 03761
M 2021 05395
M 2021 03959
M 2021 04436
M 2021 06572
M 2020 08713
M 2021 00383
M 2021 01587
M 2021 04401
M 2021 04048
M 2021 05366

pag.
1221
1004
1035
789
722
1083
1181
1184
1055
1175
933
1141
1172
891
1119
920
987
1268
760
768
787
982
923
1111
1027

M 2021 04784
837

M 2021 02714
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
Pampers premium
care pants New stop
& protect Pocket
STOP 360° comfort
fit ultra protection EU
Perfume 0% Allergens
PANINI
PANNER
TRANSYLVANIA
ARTISAN BRANKERY
PAPA
PAPA DONER
paperLESS flowSIGN
paper LESS webSIGN
Pardon
Pardon Brewery
parfumat.ro Încântăți simțurile dintrun singur loc
PARK LINE residence
PARLIAMENT
MANHATTAN NYC
PARLIAMENT
MANHATTAN
NYC AQUA
PARLIAMENT
MANHATTAN
NYC NIGHT
Paşaport de vacanţă
Pastel
PEFTA
peninsula SWIM.
RELAX. PLAY.
People and
technology. The new
way of dentistry.
PERFECT CLEAN
CLEAN & COMFORT
PERLIT PROCEMA
PEST DEFEND
Peştera Valea Cetăţii
petfluencer
PIASTRELLE CASA
STILE DI VITA
PITCAR
Pizzerie La John
Restaurant

Nr. depozit
(210)

pag.
1082

M 2021 05224
M 2014 06848

M 2021 04879
M 2021 01236
M 2021 01558
M 2021 05260
M 2021 05259
M 2017 06219
M 2017 06220

M 2021 05689
M 2021 06179
M 2021 05693

708
1044

781
786
1097
1096
725
726
1161

1259
1163
1162

M 2021 05692
1163
M 2021 05694
M 2021 04185
M 2021 05807
M 2021 06005
M 2021 06062

946
1202
1229
1244
1024

M 2021 04754
M 2021 04625
M 2015 04666
M 2021 05406
M 2021 01708
M 2021 04220
M 2015 04114
M 2021 05001
M 2021 05922

1011
718
1124
789
957
716
1063
1217

Denumire marcă
(540)
Plai cash & carry
Playerfy
POFTITI DE VA IUBITI
Poliția
Penitenciară SNPP
POPASUL DACILOR
Pop Cola
gustul timpului
POTECARU ILIE
P pickolo.app
Premii pe cuvant
PREȚUL CEL BUN
PRIMA PLAY
Privé BY ADRIANA
VARVAROI
Procustomer The only
traffic light in sales
PROFIXX
PROJECT CENTER
Protect by Herlitz
Pufulina
QF Kids by QF
RAVENCLAW
MEANINGFUL
AERONAUTICS
RAZA SOARELUI
Reach NoBreach by
GDPR Virtual Hub
Regina Noptii
Reinvent CONSULTING
RENECOV
Reposturare By
Ionut Raileanu
RESTART CAMP
o şansă pentru
viitorul tău
REȚETĂ CURATĂ
Panifcom
RETRO FUTURE
REYMARKT
rezerva de pământ
RHEINEXTRA
ESTD 1892

1323

Nr. depozit
(210)
M 2021 05434
M 2021 05532
M 2015 04204
M 2021 01175
M 2014 04741
M 2021 05801
M 2021 04959
M 2021 04251
M 2021 04500
M 2021 04004
M 2021 05705
M 2021 04165
M 2021 04377
M 2021 05229
M 2021 00990
M 2020 09288
M 2021 05668
M 2021 05762

M 2021 04413
M 2021 04756
M 2021 05658
M 2021 04400
M 2021 02708
M 2021 05875
M 2021 04080

pag.
1126
1140
716
780
703
1201
1056
968
991
922
1165
941
979
1082
775
763
1160
1184
983

1025
1152
982
836
1209
927
1263

M 2021 06270
M 2021 05299
M 2020 09382
M 2021 05676
M 2021 04429
M 2021 06159

1102
765
1161
987
1253
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
RHEINEXTRA
IMPÉRIAL BRUT
ESTD 1892
RHEINEXTRA
MAGNIFIQUE
BRUT ESTD 1892
RHEINEXTRA ROSÉ
BRUT ESTD 1892
RHEINEXTRA
VINTAGE ESTD 1892
RIBS & RAMEN
RIDDEX PLUS
R iREQUEST
risen
RIVER MEDIA
Rmf romaflorimex srl
RO100 ȘCOALA
BUNEI GUVERNĂRI
ROBOTESCU
ROBUMAY
Rochite Ocazii Fetite
Made with Love
ROCKSTAR
Roltech
RoMâine SISTEMUL
MEDICAL MedLife
ROMANIAN
SYMPHONY WIND
ORCHESTRA
RomChérie Plăcerea
ta de zi cu zi!
ROMGERMED
RONIN
ROOM 12
ROX
R REPUBLICA
RST
Rubiq WOOD
C 300/350 EL
Rubiq WOOD
CF 1500/2300
Rubiq WOOD FP 50/61
Rubiq WOOD KNT 5/7
Rubiq WOOD
KOMBI 32/41
Rubiq WOOD MF45Pro

Nr. depozit
(210)

pag.
1253

M 2021 06160
1255
M 2021 06163
M 2021 06161
M 2021 06164
M 2021 01915
M 2021 05292
M 2021 03208
M 2021 04967
M 2021 05274
M 2021 02929
M 2021 04648
M 2021 05109
M 2021 06039
M 2021 03008
M 2021 04823
M 2021 05983
M 2021 06309

1254
1256
790
1101
866
1058
1099
853
1011
1071
1240
860
1028
1225
1265
1241

M 2021 06049
M 2021 05906
M 2020 08251
M 2021 03818
M 2021 03569
M 2021 04834
M 2021 04250
M 2021 05948
M 2020 07255
M 2020 07258
M 2020 07264
M 2020 07259
M 2020 07263
M 2020 07256

1213
755
900
887
1031
965
1223
749
750
751
750
751
749

Denumire marcă
(540)
Sacul de aur
SAFFRODERM
SAGA Kid
Sănătatea
Dumneavoastră este
preocuparea noastră!
Schilthorn
SCOUTLON
SED INTERIOR DESIGN
seedlife
SENIC gross & market
sens autentic puterea
de a fi tu însuţi
Serenity Orgone
SERE PALISAT
SERIFI DE ROMÂNIA
- In legea vedetelor
SERMOON
sertinox
SERVELECT Energy is
money! We save both.
servicii by inmedio
servicii by inmedio
servicii by inmedio
servicii by inmedio
Seven Hills events
Seven Hills events
Shop ITALIAN
GOURMET
Sibiul CITEȘTE
side grup
signature DESIGN
Simona Macovei
SimoShop
SKIBA
SK SKINTEGRA THE
RARE MOLECULE
SKY MAP
Sleep Moon Vise
printre stele!
SMARTICITY
SMART TV
SOLTOY
SONIC ARTS MUSIC
1324

Nr. depozit
(210)
M 2015 04711
M 2021 05752
M 2020 08626

M 2021 04889
M 2021 04901
M 2018 04477
M 2021 05570
M 2020 02582
M 2021 05838
M 2020 00745
M 2021 05873
M 2021 05055
M 2015 03222
M 2021 04058
M 2020 07548
M 2021 03844
M 2021 02458
M 2021 02459
M 2021 02460
M 2021 02462
M 2021 06038
M 2021 06051
M 2020 05993
M 2021 03509
M 2021 03988
M 2021 05920
M 2021 04972
M 2021 05021
M 2021 02317
M 2021 04343
M 2021 03789
M 2021 03384
M 2021 05087
M 2015 01897
M 2021 02821
M 2021 06041

pag.
718
1180
759
1045

1051
727
1140
736
1205
734
1209
1067
712
925
752
901
829
830
831
831
1239
1241
739
885
921
1216
1058
1065
795
976
891
882
1070
709
839
1240
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
Nr. depozit
(540)
(210)
SPARK
M 2021 04293
Sport Arena la zi
M 2020 06277
srn First touch
M 2021 05445
START Finance
M 2021 02223
STEFY GROUP
FUNERARE
M 2021 06112
STEP PROIECT
M 2021 04742
loyalty.responsibility.evolution
STRESS CORNER
Bring your stress here
SunExtasy THE
CARAMEL CLUB
SUSTIMUN
SWAN SECURITY
INTERNATIONAL
sweet home
SWITCH EAT
ON WHEELS
sw SMILEWELL
SYNAPSA
TAINE
TANIS PROTECTION
TARA TE VREA CHEF
Tasty and Healthy
Food Yeggie
TELECOMUNICATII
CFR
TEMERAR
TEONA
Teo show
TERRA CLINIQUE
TERRAN
THE CRÈPE AND ICE
CREAM STATION
THE PROVIDER
Premium
Facility Services
the qube agency
theta furniture & more
THE TAKEOVERS
the zing
THINK DIFFERENT
THINK DIFFERENT
Ținutul Vinului

M 2015 03334
M 2021 04724
M 2021 04244
M 2021 00598
M 2021 02318
M 2021 05298
M 2021 04904
M 2020 08788
M 2021 05702
M 2021 06092
M 2015 03221
M 2021 05821
M 2021 04854
M 2021 04202
M 2021 04974
M 2020 06456
M 2021 02101
M 2021 05257
M 2021 00684

pag.
970
744
1127
795
1247
1022
713
1020
962
770
796
1102
1051
761
1165
1247
711
1203
1034
954
1059
747
792
1095
772
1003

M 2021 04569
M 2021 04292
M 2021 05913
M 2021 04113
M 2021 05643
M 2021 02696
M 2021 02697
M 2021 04095

969
1215
929
1152
834
835
928

Denumire marcă
(540)
TOKYO JAPANESE
RESTAURANT
TOTAL CONTROL
PROIECTARE
INSTALARE
MENTENANŢĂ
Tradiţii câmpeneşti
Salam Mic Dejun
Transilvania Adventure
Trattoria Arte Pasta
TREND BUILDINGS
TRIBAL
TRIPP DE UCENIC A

Nr. depozit
(210)
M 2015 02813

1325

710
782

M 2021 01388

M 2021 02650
M 2015 03673
M 2014 06007
M 2021 04329
M 2021 04136
M 2021 05897
TRUSA DEBUNASTARE M 2015 02886
A FAMILIEI
www.forumuldeparenting.ro
TUCHFELD BUSINESS
TUDOR Confectii
metalice THE
Power of Welders
TULUM
UBITECH build
in build out
ULTRA' ROMANIA
ULTRAS HUB LIVE
ULTRATECH Int
USLION
VALHALLA
vallerry
VanTRa LT2
ventus ION
Veritel.ro Comparatorul
de oferte telecom
Vermoclar by QF
Vinars de Huși Dimitrie
VIP
VIP
Viroclar by QF
Vodafone SuperNet
Vodafone SuperNet
WAMA
WARK TRUST COM

pag.

M 2021 04649

M 2021 05616
M 2021 01732
M 2021 04120
M 2021 05165
M 2021 05164
M 2021 05379
M 2021 04307
M 2021 05404
M 2021 04946
M 2021 04422
M 2021 04810
M 2021 04387
M 2021 05760
M 2021 03263
M 2019 03927
M 2019 03926
M 2021 05758
M 2014 05594
M 2014 05593
M 2021 04582
M 2021 05054

834
715
706
974
934
1212
710

1012
1149

789
930
1077
1077
1112
971
1124
1055
986
1028
981
1183
867
730
730
1182
704
704
1005
1066
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
wash point 24H
Spălătorii automatizate
self service
WEEK-END ÎN FAMILIE
WEST SL-LINE
Widows Sons
WINSTON SELECTION
Winter i*cept ION
WIRTUAL
W WHITE BLEND
YILSAN
Y - MUNO
HEALTH LINE
YOBI
YOLO BLOOM
YOTO
ZĂ KUP SIMPLY
RE-USE-IT
ZAREA FRESCO
Zedo.
ZENUK
ZGTS
ZIANA

Nr. depozit
(210)

pag.
838

M 2021 02754
M 2014 05738
M 2021 04665
M 2021 05317
M 2021 02940
M 2021 04128
M 2021 03851
M 2021 04444
M 2021 05854
M 2021 06277
M 2019 07438
M 2021 03994
M 2021 04486
M 2021 05065
M 2021 05450
M 2021 05517
M 2021 03918
M 2021 06173
M 2021 04253

705
1013
1104
854
934
902
988
1208
1264
731
922
989
1067
1128
1134
913
1257
968

1326
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2021 05188
M 2021 02259
M 2021 01308
M 2021 04073
M 2021 04074
M 2021 05534
M 2020 01636
M 2020 01635
M 2021 03870
M 2020 05107
M 2021 04050
M 2021 05299
M 2021 05739
M 2021 05294
M 2021 05215
M 2021 03855
M 2021 04754
M 2021 05801
M 2020 08681
M 2020 09382
M 2021 05906
M 2015 04534
M 2021 04339
M 2021 04582
M 2021 05830
M 2020 07866
M 2021 03872

2M DIGITAL SRL
ACTIV RADIOTV SRL
ADRIAN MINCIUNA
AESCULAP PROD SRL
AESCULAP PROD SRL
AFI QUATTRO TOTAL SRL
AGROCOSM CONSULT SRL
AGROCOSM CONSULT SRL
AGROLAND PROFESSIONAL FARM SRL
AGRO MALAKU ELA SRL
AGROMAS GRUP SRL
AGROPAN IMPEX SRL
AIEVEA BOTANICA S.R.L.
AIRCLAIM SA
ALECRID PLAST SRL
ALENA VELOP GRAPHICS SRL
ALEXANDRU SORIN
ALEX MELCOVICH BH SRL
ALIAT INVEST SRL
ALICEUSANPUBLIQUE SRL
ALPIN 57 LUX S.A.
AL PROMT SRL
ALVANDA EUROPE SRL
AMAZONAS WEB TRADING SRL
AMBROSIE GABRIEL DANUT
ANASTASIA LOVE SRL
ANDAN IMPEX SRL
ANGHEL ALINA-IONELIA
BRĂHAIŢĂ TUDORUŢA-ANCUŢA
ANMAR RENT SRL
ANTENA TV GROUP SA
ANTENA TV GROUP SA
ANTENA TV GROUP SA
ANTENA TV GROUP SA
ANTENA TV GROUP SA
ANTENA TV GROUP SA
ANTENA TV GROUP SA
ANTENA TV GROUP SA
ANTENA TV GROUP SA
ANTENA TV GROUP SA
ANTOHE GHEORGHE RADU
ANTON VALENTIN DAN
APARTAMENTE ESTIVAL

M 2021 06270
M 2021 05025
M 2014 05739
M 2014 05738
M 2014 05740
M 2015 03220
M 2015 03221
M 2015 03222
M 2021 04124
M 2021 04123
M 2015 04204
M 2015 04561
M 2021 03959
M 2021 05516
M 2021 06074
1327

pag.
1080
795
782
926
927
1140
735
735
910
739
924
1102
1178
1101
1081
904
1024
1201
760
765
1213
717
975
1005
1205
752
911
1263
1066
705
705
705
711
711
712
933
932
716
717
920
1134
1246
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(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
APC UNIVERSAL PARTNER S.R.L.
Apple Inc.
Apple Inc.
ARAMIS INVEST SRL
ARAMIS INVEST SRL
ARAMIS INVEST SRL
ARAMIS INVEST SRL
ARAMIS INVEST SRL
ARAMIS INVEST SRL
ARTI MONDO ANG SRL
ARTI MONDO ANG SRL
ARTI MONDO ANG SRL
ARTPRESS SRL
ASCENZA AGRO ROMANIA SRL
ASIMIONESEI CLAUDIU-FLORIN
ASOCIATIA CERCETASILOR TRADITIONALI ACT-RO
ASOCIATIA CLUB SPORTIV KIDS TAMPA 2015 BRASOV
ASOCIAȚIA CLUBUL MICII CAMPIONI
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MASTERKART
ASOCIATIA MARELE CONSILIU REGULAR DE RITUALISTICA
ASOCIATIA NUMEROLOGILOR DIN ROMANIA
ASOCIATIA OPERETTISSIMO EGYESULET
ASOCIATIA ORCHESTRA SIMFONICA BUCURESTI
ASOCIAȚIA PLATFORMA ROMÂNIA 100
ASOCIATIA ROMANA PENTRU NUTRITIE, FITNESS SI SANATATE
ASOCIAŢIA TIMIŞOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANĂ A CULTURII
ATLANTIC TRADE & INVESTMENT COMPANY SRL
ATODIRESEI GABRIELA
ATODIRESEI GABRIELA
AURORA COM SRL
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE
ÎN COMUNICAȚII
AVIVA COSMETICS SRL
AXENTEA MIHAI
AXINTE GEORGE-EMANUEL
AYS CLEAN AYS S.R.L.
AZZAM YOUSEF
AZZAM YOUSEF
BABYHUB S.R.L.
BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BANCA TRANSILVANIA S.A.
BARBU DRAGOS-FLORIN
1328

Nr. depozit
(210)
M 2021 04679
M 2021 02696
M 2021 02697
M 2021 02348
M 2021 02350
M 2021 02351
M 2021 02352
M 2021 02353
M 2021 02349
M 2021 02882
M 2021 02881
M 2021 02880
M 2021 03037
M 2021 05921
M 2020 06193
M 2018 04477
M 2021 04589
M 2021 06157
M 2021 04246
M 2021 05317
M 2021 04987
M 2021 05706
M 2021 06135
M 2021 04648
M 2020 09315
M 2021 06054
M 2014 04320
M 2020 06443
M 2021 05267
M 2021 06211
M 2021 04387
M 2021 04366
M 2021 06021
M 2021 01469
M 2021 04210
M 2021 04904
M 2021 05386
M 2021 06018
M 2021 03827
M 2021 04372
M 2021 05390
M 2021 04531

pag.
1014
834
835
797
803
809
815
821
797
852
852
851
860
1217
743
727
1005
1252
964
1104
1061
1172
1252
1011
764
1242
703
746
1097
1261
981
977
1237
784
956
1051
1115
1230
900
979
1118
999
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(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
BEBE NOU ONLINE STORE SRL
BECIUL DOMNESC SA
BECUȚ ALEXANDRU
BEST EUROPEAN SERVICES & SOLUTIONS SRL
BIO BANAT ORG SRL
BIRO ATTILA
BLACK SQUAD SECURITY S.R.L
BLAJUT VIOREL-IONEL
BODOGA FLORIN
BRAND EMOTION
BRINGWELL SRL
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
BUFTEA LAKE RESORT SRL
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA
BUSINESS & FINANCE ASSOCIATES SRL
C&CD SRL
CAMPO D'ORO SRL
CAROLI FOODS GROUP S.R.L.
CAROLI FOODS GROUP S.R.L.
CAROLI FOODS GROUP S.R.L.
CAROLI FOODS GROUP SRL
CAROLI FOODS GROUP SRL
CAROLI FOODS GROUP SRL
CASA DE AJUTOR RECIPROC HERMES INSTITUTIE FINANCIARA
NEBANCARA PETROSANI
CATERING&EVENTS LOGISTICS S.R.L
CCC GLOBAL TRADING
CCC GLOBAL TRADING SRL
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA ”TEODOR T. BURADA”
CEZAR CHALLENGE AGRO SERVICE SRL
CHIRILOAIA MIHAELA
CHIRU IULIANA CLAUDIA
CHROMOSOME DYNAMICS SRL
CIPLA LIMITED
CIPLA LIMITED
CIUHRII CESLAV
CLASSTITUDE BUSINESS BRN SRL
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L.
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL
CLEVER MEDIA NETWORK S.R.L.
1329

Nr. depozit
(210)
M 2020 08745
M 2021 06170
M 2021 05907
M 2021 04558
M 2021 05816
M 2021 02704
M 2021 05140
M 2021 06051
M 2020 08370
M 2021 06141
M 2021 02127
M 2021 05470
M 2021 05146
M 2021 06047
M 2021 04444
M 2021 05918
M 2020 08713
M 2021 06073
M 2021 05767
M 2021 04954
M 2021 04868
M 2021 04869
M 2021 04870
M 2021 04866
M 2021 04864
M 2021 04865
M 2015 05085
M 2021 05934
M 2021 06174
M 2021 06173
M 2020 08451
M 2021 05183
M 2021 03938
M 2020 08626
M 2020 03725
M 2021 06039
M 2021 06040
M 2021 05748
M 2021 04151
M 2021 04500
M 2021 04185
M 2021 04598
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761
1256
1214
1001
1202
835
1071
1241
756
1252
793
1131
1071
1241
988
1215
760
1245
1187
1056
1042
1042
1043
1040
1039
1040
720
1219
1257
1257
759
1079
917
759
736
1240
1240
1178
936
991
946
1006
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Titular
(732)
CLEVER MEDIA NETWORK SRL
CLEVER MEDIA NETWORK SRL
CLINIQMED CONSULT S.R.L.
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ORADEA
CLUBUL DE MUZICA SOL
CLUSTER POWER S.R.L.
CLUSTER POWER SRL
COLDOVAN IONUT-RAZVAN
COMUNA VAIDEENI
CONF.CORP.COOP. F.A.
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
COPRAAG ENTREPRENEUR SRL
CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA
COSTEA TEODORIAN VALENTIN
CRĂCIUN LAURENȚIU
CRAMELE CRISANA COOPERATIVA AGRICOLA
CREATICON D.O.O.
CREATIVE FITOUT SRL
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA
CRISTIAN-MARIAN TELELEU-SPATARU
CRISTIAN STANCIU
CRYPTO.RO SRL
CUTTING EDGE VENTURES LIMITED
CUTTING EDGE VENTURES LIMITED
D.S.F. IMPEX S.R.L.
D.V.R. PHARM SRL
DAB EAT INVEST S.R.L.
DAN BUJOR
DAN CRISTIAN PETRESCU
DANDOCI MIHAELA LAVINIA
DANUBIUS PUBLISHING HOUSE SRL
DARED GOODS SRL
DARLEOT GROUP SRL
DEICANTO SRL
DELACO DISTRIBUTION SA
DETOX NUTRI FIT SRL
DEVMIND S.R.L.
DEVMIND SRL
DF WORLD OF SPICES GMBH
DICULESCU LIVIU DANIEL
1330

Nr. depozit
(210)
M 2021 05395
M 2021 05705
M 2021 05230
M 2020 04025
M 2021 06162
M 2021 04876
M 2021 04802
M 2021 06098
M 2021 04734
M 2021 05771
M 2021 04095
M 2021 05380
M 2021 05378
M 2021 04106
M 2021 01555
M 2021 04009
M 2021 06242
M 2021 05822
M 2021 04343
M 2021 04657
M 2020 00443
M 2021 05087
M 2016 07437
M 2021 05958
M 2021 04916
M 2021 04917
M 2021 05347
M 2021 05757
M 2021 05573
M 2021 06030
M 2015 03737
M 2021 05384
M 2021 06049
M 2021 04220
M 2021 04739
M 2021 04379
M 2021 05856
M 2021 00259
M 2021 04722
M 2021 04880
M 2021 04199
M 2021 00590
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1119
1165
1082
737
1254
1044
1027
1247
1021
1194
928
1113
1112
928
786
923
1262
1204
976
1012
734
1070
723
1223
1053
1054
1107
1182
1141
1238
715
1115
1241
957
1021
980
1208
766
1016
1045
952
769
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Titular
(732)
DIGITAL IQ AGENCY SRL
DIMULESCOO MEDIA S.R.L.
DING COMMUNICATION SRL
DING COMMUNICATION SRL
DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA
DM DROGERIE MARKT SRL
DNS'S PANEL SRL
DOBRIN VASILE
DOGANAY GIDA SRL
DOGANAY GIDA SRL
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOLINI TM - GARDEN SRL
DOMENIILE SAHATENI SRL
DORCAI II INTREPRINDERE INDIVIDUALA
DSC EXPRES LOGISTIC SRL
DULCESA R SRL
DULCETURILE DOMNITEI SRL
EARTH FLOWERS COMPANY SRL
ECO NEUTRALIZARE GRINDASI SRL
ECONFAIRE ID SRL
ECXARCU-HARFAS STEFAN
ECXARCU-HARFAS STEFAN
ELECTROTEHNO SRL
ELIS PAVAJE SRL
EMCO STAR S.R.L.
EMIL ADOREAN
EMS CAVE SRL
ENDOVASCULAR NETWORK S.R.L.
ENDOVASCULAR SRL
ENERGEN ROMÂNIA S.R.L.
ENERGOINSTAL PREMIUM INSTALAŢII
ENETHA
ENI GH. CORNELIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
ENJOY MEDIA PRODUCTION S.R.L.
EUROPACKING AMBALAJE S.R.L.
EUROPACKING AMBALAJE SRL
EURO UNELTE TRADING SRL
EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL
EXCLUSIVE CAPITAL SRL
EXPERT CERT SYSTEMS
1331

Nr. depozit
(210)
M 2021 03918
M 2021 03381
M 2021 04486
M 2021 04403
M 2021 00993
M 2021 06032
M 2021 04985
M 2021 01427
M 2021 02433
M 2021 04590
M 2021 03166
M 2021 03165
M 2021 03160
M 2021 05323
M 2021 04332
M 2021 04502
M 2019 02894
M 2020 06430
M 2021 04156
M 2021 01473
M 2021 06122
M 2021 04313
M 2021 04501
M 2021 04473
M 2021 04471
M 2021 04409
M 2020 07772
M 2021 04723
M 2014 06361
M 2021 01708
M 2021 04830
M 2021 04233
M 2017 02548
M 2021 04706
M 2021 04998
M 2021 04838
M 2020 06319
M 2021 05055
M 2021 04974
M 2020 08530
M 2021 04973
M 2021 03854
M 2021 05878
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913
870
989
983
775
1238
1060
784
825
1006
864
863
862
1105
975
997
728
745
938
785
1248
971
996
989
988
983
752
1016
706
789
1029
958
724
1015
1062
1031
745
1067
1059
759
1059
903
1210
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Titular
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EXTREMOO MARKETING SRL
FEJES-SAVA SEBASTIAN
FERENȚ I. IOAN-OVIDIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
FILIPESCU ILEANA
FITERMAN PHARMA SRL
FITERMAN PHARMA SRL
FIT FOR BUSINESS S.R.L
FLORIN MARIN
FODOR MARTA SILVIA
FOR DESIGN SRL
FRANCESCO MARIO GIOVANNI
FREMANTLEMEDIA LIMITED
FRIVAS TRANS CONSTRUCT SRL
FRONEA CIPRIAN-MIHAIL
POULIAKAS DANIELA
ȘUŢA MIHAI-DUMITRU
FRONEA CRISTIAN
FUNDAȚIA PENTRU EDUCAȚIE DAN VOICULESCU
FUNDAȚIA PRO ECONOMICA-PRO ECONOMICA ALAPITVÁNY
FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA
FURTUNA FILOFTIA
GĂLBENUŞĂ EUGENIU - MARIUS
GALLEON GROUP ENTERPRISE SRL
GANZ AUTO CENTER SRL
GÂRBACEA IOAN-REMUS
GÂRBACEA GEORGIANA
GDPR VIRTUAL HUB S.R.L.
GELU COVRIGELU SRL
GENERAL AGRO COM SERVICE S.R.L.
GEORGESCU ELVIS-CRISTIAN
GLORIA MARKET SRL
GOLDEN FALCON PAWN SHOP S.R.L.
GOLOPENȚA MARIUS
GOOD SMELL FRAGRANCE SRL
GO PLAY INVESTMENT SRL
GOYA DEVELOPMENT SRL
GOYA DEVELOPMENT SRL
GOYA DEVELOPMENT SRL
GOYA DEVELOPMENT SRL
GRADINA LETCA
GRADINA LETCA SRL
GRADINA LETCA SRL
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NEGHINIȚĂ
1332

Nr. depozit
(210)
M 2021 05253
M 2021 05570
M 2021 05274
M 2021 05428
M 2021 05712
M 2021 05711
M 2021 04946
M 2014 06007
M 2021 04521
M 2021 02865
M 2021 06178
M 2021 04004
M 2021 03674

M 2021 04219
M 2021 05920
M 2021 03193
M 2021 06130
M 2021 01587
M 2021 01400
M 2021 02855
M 2021 05406
M 2021 05780
M 2021 04879
M 2021 05658
M 2021 05765
M 2021 02650
M 2014 07284
M 2021 00281
M 2021 04833
M 2021 04204
M 2021 05689
M 2021 05532
M 2021 05938
M 2021 05933
M 2021 05937
M 2021 05935
M 2021 05244
M 2021 05245
M 2021 05242
M 2021 05775
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1095
1140
1099
1125
1174
1173
1055
706
997
851
1258
922
889
957

1216
866
1251
787
783
850
1124
1198
1044
1152
1186
834
708
766
1029
955
1161
1140
1221
1218
1220
1219
1087
1091
1084
1195
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Titular
(732)
GREEN SPACE PROPERTIES S.R.L.
GROSS MARKET CASH & CARRY SRL
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.
HDDCADDY SRL
HEALTH PROTECT CONCEPT SRL
HERCHI ŞTEFAN
HOLCIM (ROMANIA) SA
HOLCIM AG
HOTELIERA
HYBRID SECURITY SRL
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
HYUNDAI MOTOR COMPANY
HYUNDAI MOTOR COMPANY
I.I. ENCIU-MOLDOVAN CONSTANTIN
IBRAHIM MORAD
ILE GEORGE-ALIN
ILE GEORGE-ALIN
ILUŢA ANDRADA LORRAINE
ILUŢA ANDRADA LORRAINE
IMPAR SRL
INFRARED SECURITY S.R.L.
INNERPRIDE BRANDING SRL
INSTANT IMPORTS TRADE SRL
INTERPHARM BIO COSMETICS SRL
INVESTITORII CORPORATION SRL
IONASCU THEODOR
ION CONSTANTIN
ION CONSTANTIN
ION CONSTANTIN
IONESCU ALINA
ION NECULAI
ISHI DI FLORENCE SRL
IT SOLUTION PRO S.R.L.
IULIAN-RADU ANGHEL
IZARAN KDO SRL
IZARAN KDO SRL
JAPAN TOBACCO INC.
JIANU ION
JULIA PODIATRY CLINIC S.R.L.
KANLUX LIGHTING SRL
1333

Nr. depozit
(210)
M 2021 03569
M 2021 05434
M 2021 06572
M 2021 04422
M 2021 04128
M 2021 04810
M 2021 04960
M 2021 05997
M 2021 05991
M 2021 05894
M 2021 03966
M 2020 08406
M 2021 05383
M 2021 05710
M 2021 04061
M 2021 04062
M 2021 05021
M 2021 03263
M 2021 04148
M 2021 05482
M 2018 06243
M 2019 04213
M 2021 05015
M 2021 06065
M 2021 04293
M 2021 05873
M 2020 02582
M 2021 04262
M 2021 04311
M 2021 04911
M 2021 04910
M 2021 04908
M 2021 06181
M 2015 03240
M 2021 04161
M 2021 02821
M 2021 05897
M 2021 04496
M 2021 04494
M 2021 02940
M 2021 05909
M 2021 02451
M 2021 04353

pag.
887
1126
1268
986
934
1028
1057
1228
1226
1211
920
758
1114
1173
925
926
1065
867
935
1132
727
731
1064
1245
970
1209
736
968
971
1053
1053
1053
1259
712
939
839
1212
990
990
854
1214
829
977
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Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2021 05017
M 2021 04729
M 2021 04217
M 2021 03941
M 2021 02436
M 2021 02439
M 2021 02437
M 2021 02440
M 2021 05381
M 2021 04867
M 2015 04968
M 2015 04967
M 2015 04966
M 2021 04421
M 2020 09057
M 2015 05132
M 2021 05922
M 2021 05181
M 2021 02447
M 2021 02448
M 2021 02458
M 2021 02459
M 2021 02460
M 2021 02462
M 2021 04165
M 2021 04984
M 2021 03875

KARPATEN MILK SRL
KASPER DEVELOPMENT KDC ONE SRL
KATJES FASSIN GMBH + CO. KG
KATTY FASHION S.R.L.
KETTIS INVESTMENTS LIMITED
KETTIS INVESTMENTS LIMITED
KETTIS INVESTMENTS LIMITED
KETTIS INVESTMENTS LIMITED
KIRA BENIAMIN
KIRILA IOANA-ANDREEA
KMG INTERNATIONAL NV
KMG INTERNATIONAL NV
KMG INTERNATIONAL NV
KOREAN SYNERGY S.R.L.
KORONAPAY EUROPE LTD
L & S TRANS SRL
LA CASA ANDA & STEF SRL
LĂCUREANU GABRIEL FLORIN
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
LĂLUCIU ANDREI-SILVIU
LAS COLINAS COFFEE SRL
LASER EXPERT SCHOOL SRL
LAURA-ANDREEA BEREZITCHEI
BEATRICE-GEANINA TUTANESCU
LAURUL SA
LAZĂR ANDREI-VASILE
LAZĂR ANDREI-VASILE
LAZAR EMANUEL
LAZAR IRINA
LDP CONSULTING & DISTRIBUTION SRL
LEFTER CONSTANTIN DANIEL
LEMONSSY LINE S.R.L.
LEMONSSY LINE S.R.L.
LICIU TANCĂU S.R.L.
LIN PREMIUM CONTA SRL
LIVIU PANDELE
LOCIC NICOLE
LOXIA BIT TRADE SRL

M 2015 03334
M 2021 05723
M 2021 00382
M 2021 00381
M 2021 05737
M 2021 01651
M 2021 04537
M 2021 02983
M 2021 04136
M 2021 04176
M 2021 05660
M 2020 04263
M 2021 03581
M 2021 03799
M 2021 05668
1334

pag.
1065
1020
956
920
826
827
826
827
1113
1041
720
720
719
985
762
721
1217
1078
828
828
829
830
831
831
941
1060
912
713
1174
767
767
1177
789
999
860
934
945
1158
738
888
892
1160
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Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2021 05620
M 2021 05858
M 2021 04845
M 2021 04846
M 2017 04863

LUCIAN SARDAN
LUMOGRAFICA SRL
MACROMEX SRL
MACROMEX SRL
MANASTIREA MRACONIA
MANCAS M ANDREEA MARA PFA
MANCAS MARA ANDREEA
MANCIU IONUT TANASE
MANOLE ALEXANDRU CONSTANTIN
MAN PROTECTION SRL
MARIAN MARCEL-NELU
MARIN GABRIELA
MARIN NICOLAE
MARIN TORRES FEDERICO
MARIȘ ALINA
MARTENS S.A.
MASTERANGE ROMANIA SRL
MAY DAY DISTRIBUTION IMPEX SRL
MEATFABRIQ S.R.L.
MECHANISM CONSUMER MEDIA SRL
MEDIALOGIC STUDIO SRL
MEDIA TASK CONSULT SRL
MEDIA TASK CONSULT SRL
MED LIFE SA
MICO AGRILAND SRL
MICOMI INVEST SRL
MIHAELA RADU
FLORIN ION RADU
MIHÁLY ISTVÁN
MIRELA HORUMBA
MNEMOS SRL
MOISE ROXANA
MON.ARCH ARCHITECTURE STUDIO S.R.L
MOUR BUSINESSKIT SRL
MTM SKY RESIDENCE SRL
MUNDOVAL SOLUTION S.R.L.
MURESAN ANGELA-MARIA
MYKINES IMPORT SRL
NANO PACK SOLUTIONS SRL
NARADA EDU SRL
NARADA EDU SRL
NARMACONS-VEST SRL
NATURPHARMA BULARIA EOOD SRL

M 2021 04898
M 2021 04695
M 2021 04132
M 2021 02423
M 2021 03168
M 2021 04322
M 2021 05889
M 2021 05311
M 2021 04758
M 2021 01249
M 2021 02892
M 2021 02466
M 2021 05414
M 2021 02407
M 2021 05776
M 2021 05990
M 2021 05992
M 2021 06309
M 2021 06440
M 2021 01732
M 2015 03513
M 2021 06005
M 2015 02886
M 2020 08788
M 2021 04834
M 2021 04771
M 2021 04677
M 2021 06177
M 2021 03845
M 2021 06062
M 2021 04424
M 2021 04675
M 2021 04170
M 2021 04171
M 2021 05083
M 2020 09311
1335

pag.
1150
1209
1033
1034
725
1050
1014
934
824
865
972
1210
1103
1025
781
853
832
1125
822
1195
1226
1227
1265
1267
789
714
1229
710
761
1031
1026
1013
1258
902
1244
986
1013
942
944
1069
763
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Titular
(732)
NECŞULESCU CLAUDIU
NECŞULESCU CLAUDIU
NEDELEA EMANUEL NICUSOR
NICOLESCU MARIA-ANCA
NIK & ALA ESTETIC ART SRL
NOVAMET INVEST SRL
NOVARTIS AG
NOW DEVELOPMENT
OCTOPUS INC SRL
OCTOPUS INC SRL
OFRIM DANIELA-DOMNICA
OLEA SRL
OMINI CONCEPT SRL
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
Ontiu) (fosta BREHA MARIANA NICOLETA
OPTISAN CLINIC SRL
ORGANIZAȚIA PATRONALĂ A HOTELURILOR ȘI RESTAURANTELOR DIN
ROMÂNIA - HORA
ORGANZA SRL
OVISER SRL
OZ GARDEN SRL
PADURARU VICTOR MIHAIL
PAL ALEXANDRU
PÂNDARU-RUGINA CLAUDIU-IULIAN
NEGRUTIU AURELIAN FLORIN
LIVADARIU ALEXANDRU CONSTANTIN
POPESCU CRISTIAN
PANDELE LIVIU
PANDELE LIVIU
PANDELE LIVIU
PANDELE LIVIU
PARASCHIV CLAUDIU
PARFUM&NATURAL PRODUCTS SRL
PARSEC ORIGINAL MASTERCRAFT SRL
PAUL ALINA
PĂVĂLOAIA RODICA
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
PepsiCo, Inc
PEPSICO, INC.
PEPSICO, INC.
PESCADO GRUP SRL
PETRU COTRUTA
1336

Nr. depozit
(210)
M 2021 01615
M 2021 01616
M 2021 05172
M 2021 06277
M 2021 04625
M 2021 02754
M 2021 04309
M 2021 06179
M 2021 04415
M 2021 04417
M 2021 06002
M 2021 05601
M 2021 05235
M 2021 05727
M 2021 05756
M 2021 05764
M 2021 04950
M 2021 05875
M 2021 06088
M 2021 05522
M 2021 00860
M 2021 04307
M 2021 03208
M 2021 02196

M 2021 04250
M 2021 03589
M 2021 03588
M 2021 03587
M 2021 03583
M 2021 04048
M 2021 00607
M 2021 04251
M 2021 04906
M 2021 04429
M 2020 09288
M 2021 02117
M 2021 04823
M 2021 04568
M 2021 04166
M 2021 05607

pag.
788
788
1078
1264
1011
838
971
1259
984
984
1228
1142
1083
1175
1181
1184
1055
1209
1246
1139
774
971
866
794
965

889
888
888
888
923
771
968
1052
987
763
793
1028
1002
941
1149
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
PITCAR AUTOMOTIVE HOLDINGS SRL
POPA MIOARA
POPESCU COSTINA-CĂTĂLINA
POPESCU RAZVAN-BOGDAN
POPESCU RAZVAN-BOGDAN
POTECARU ILIE
POZDERCA MIHAI OCTAVIAN
PRICEPUTU-DAN ALEXANDRU
PRO CUSTOMER SRL
PRODUS AUTENTIC SRL
PRODUS AUTENTIC SRL
PROJECT CENTER INTERMED 2004 SRL
PROMETHEUS TECHNOLOGIES SRL
PUBLIVOL CREATIV
PUBLIVOL CREATIV SA
PUBLIVOL CREATIV SA
PUBLIVOL CREATIV SA
PUBLIVOL CREATIV SA
Q.F. LABORATORIES SRL
Q.F. LABORATORIES SRL
Q.F. LABORATORIES SRL
Q.F. LABORATORIES SRL
Q.F. LABORATORIES SRL
QBAGENCY DIGITAL SRL
QUALITY NATURAL SRL
RAILEANU GABI IONUT
RĂILEANU R. EMIL IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
RAIU MONICA-GABRIELA
RAMIT IMPORT EXPORT S.R.L.
RAVENCLAW CONSULT SRL
RAW OIL IMPORT SRL
REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH
RENE LEONARDO VLAD RIVERO
REWE ROMÂNIA SRL
REYMARKT OUTLET SRL
RIA MERIDIAN SRL
RISEN ENERGY CO., LTD
ROBOTESCU S.R.L.
ROMAFLORIMEX SRL
ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION SRL
1337

Nr. depozit
(210)
M 2021 05692
M 2021 05693
M 2021 05694
M 2021 05001
M 2021 03008
M 2021 05514
M 2021 05164
M 2021 05165
M 2021 04959
M 2021 01915
M 2021 04468
M 2021 04377
M 2020 00745
M 2020 00651
M 2021 00990
M 2021 03577
M 2020 06274
M 2020 06278
M 2020 06277
M 2020 06273
M 2020 06276
M 2021 05758
M 2021 05759
M 2021 05760
M 2021 05762
M 2021 05763
M 2021 04292
M 2017 03360
M 2021 04080
M 2021 05278
M 2021 04150
M 2021 03509
M 2021 04413
M 2015 08410
M 2021 04665
M 2021 03083
M 2021 02760
M 2021 05676
M 2021 05807
M 2021 04967
M 2021 05109
M 2021 02929
M 2021 05517

pag.
1162
1163
1163
1063
860
1133
1077
1077
1056
790
988
979
734
734
775
887
744
744
744
743
744
1182
1183
1183
1184
1184
969
725
927
1100
936
885
983
722
1013
861
839
1161
1202
1058
1071
853
1134
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2021 04724
M 2021 05948
M 2021 05827
M 2020 08715

ROMAN RALUCA-IOANA
ROM STAR SRL
ROMTOX INVESTING GROUP SRL
ROPHARMA S.A.
ROTARU IONUŢ-ADRIAN
ADAM OCTAVIAN
RUS RAMONA GABRIELA
S.C. ALCOVIN S.R.L.
S.C. ALCOVIN S.R.L.
S.C. ALMEC TATAL & FIUL S.R.L.
S.C. CORIOLAN AUR SMARALD S.R.L.
S.C. EURO FARM S.R.L.
S.C. FERMA AVICOLĂ ȘERBAN S.R.L.
S.C. FIZIONOVA S.R.L.
S.C. HERBAGETICA S.R.L.
S.C. KITCHEN TOTAL SOLUTION S.R.L.
S.C. MAD IDEAS DESIGN S.R.L.
S.C. MEN SHAPERS S.R.L.
S.C. MG TEC INDUSTRY S.R.L.
S.C. NETSTIL SRL
S.C. RANGE WOOD HOUSE SRL
S.C. ROMPAPER ROLTECH S.R.L.
S.C. SYNLAB WEST S.R.L.
S.C. UNIDOOS PARA LA MUSICA SRL
S.C AG VIP GUARD S.R.L
S.C TRANSILVANIA TREK SRL
S&D CONSULTING IMOBILIARE SRL
SAMER TN S.R.L
SANDA CARAMALAU
SANDA SORIN
SAN-PETRU IOAN HORIA
SC ACUARELLO BY NUMBERS SRL
SCA DELEANU VASILE AVOCATI
SC ADQUEST SRL
SC AMIGO & INTERCOST SRL
SC ANTIBIOTICE SA
SC ARDIS OFFICE SRL
SC ART&CRAFT DESIGN SRL
SC ASTER ASIST SRL
SC BICICLETE CICLOP SRL
SC BIODEV MEDICAL CENTER SRL
SC BRONEVIC SRL
SC CANTUP SRL

M 2021 04651
M 2021 02834
M 2021 04895
M 2021 04896
M 2020 08353
M 2021 04437
M 2021 04889
M 2021 04389
M 2021 04378
M 2021 04565
M 2021 02106
M 2020 07966
M 2021 06175
M 2021 01096
M 2017 06905
M 2021 06166
M 2021 05983
M 2020 08251
M 2021 05945
M 2021 05024
M 2021 06035
M 2020 09126
M 2019 07574
M 2021 02708
M 2015 03673
M 2021 04572
M 2020 06637
M 2021 00640
M 2021 03117
M 2015 02585
M 2016 04687
M 2021 04202
M 2020 04685
M 2021 04963
M 2015 02893
M 2012 01129
M 2015 04711
M 2021 04388
1338

pag.
1020
1223
1204
760
1012
850
1050
1050
756
987
1045
982
980
1002
793
753
1257
777
726
1256
1225
755
1222
1065
1239
762
732
836
715
1004
748
772
862
710
722
954
738
1058
711
703
718
981
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2021 05260
M 2021 05259
M 2014 06790
M 2021 04591
M 2015 04839
M 2021 06190
M 2021 06192
M 2021 06194
M 2021 03818
M 2014 05299
M 2015 01897
M 2021 02101
M 2021 02566
M 2015 03454
M 2015 03453
M 2015 03750
M 2015 03751
M 2017 08151
M 2017 07304
M 2021 04901
M 2021 04401
M 2021 05913
M 2015 03660
M 2015 07636
M 2017 06219
M 2017 06220
M 2014 06063
M 2021 05891
M 2021 05731
M 2015 04771
M 2015 04772
M 2019 08367
M 2021 04197
M 2021 04198
M 2021 05778
M 2021 01236
M 2021 01558
M 2015 02989
M 2021 00383
M 2021 05292
M 2015 04114
M 2021 01346
M 2014 04741

SC CERTSIGN SA
SC CERTSING SA
SC CLIC MARKET SRL
SC COMITAS SRL
SC DONI INTERNATIONAL GALAXY SRL
SCENTUM OBSESSION SRL
SCENTUM OBSESSION SRL
SCENTUM OBSESSION SRL
SC EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE SA
SC EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL
SC FB INVEST SOLUTIONS SRL
SC FIZIOACTIV SRL
SC FLANDERS SRL
SC FOTBAL CLUB VOLUNTARI SA
SC FOTBAL CLUB VOLUNTARI SA
SC GORJEANUL SA
SC GORJEANUL SA
SC GREEN WAY FARM SRL
SC H2O SPORTS DISTRIBUTION SRL
SCHILTHORN STUBE SRL
SC INPA FASHION SRL
SC INTERMEDIO GENERAL GRUP SA
SC INTERNET CORP SRL
SC IZOCON MC SRL
SC JULIEN STILE SRL
SC JULIEN STILE SRL
SC JUNO SRL
SC JUST MASTER ACTIVITIES SRL
SC LIFE CONCEPT MEDICAL SRL
SC LOTUS CENTER SA
SC LOTUS CENTER SA
SC LUXURY FURNITURE SRL
SC MEDFARM TRADING SRL
SC MEDFARM TRADING SRL
SC MEGA IMAGE SRL
SC OMAROSA SRL
SC OMAROSA SRL
SC OSTROVIT SA
SC PAIN D'OR SERV-PROD SRL
SC PEST REPELLER SRL
SC PIASTRELLE EST DESIGN SRL
SC PODGORIA SILVANIA SRL
SC POPASUL DACILOR PRODCOM SRL
1339

pag.
1097
1096
708
1006
719
1260
1260
1260
900
704
709
792
832
713
713
715
716
727
726
1051
982
1215
714
722
725
726
706
1210
1176
718
719
732
951
951
1196
781
786
711
768
1101
716
782
703
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
SC PROCEMA PERLIT SRL
SCRIBA CORNELIA
SC RIOMATEX SRL
SC ROYAL N SRL
SC SATTVA SRL
SC SERVELECT SRL
SC SEVEN HILLS EVENTS SRL
SC SKIBA DISTRIBUTION SRL
SC TENGDA TRADING SRL
SC TIP TOP FOOD INDUSTRY SRL
SC TRE BICCHIERI
SC TREND BUILDINGS SRL
SC TUCHFELD BUSINESS SRL
SC VIE VIN SEGARCEA SRL
SC VODAFONE ROMANIA SA
SC VODAFONE ROMANIA SA
SC WOOD IQ SRL
SC WOOD IQ SRL
SC WOOD IQ SRL
SC WOOD IQ SRL
SC WOOD IQ SRL
SC WOOD IQ SRL
SC ZDROVIT ROMANIA SRL
SC ZDROVIT ROMANIA SRL
SC ZDROVIT ROMANIA SRL
SENIC COM S.R.L.
SERENA EXIM S.R.L.
SERVOTECH INOVATION S.R.L.
SFANTA MANASTIRE COZIA
SFARCIOC V. GHEORGHE PFA
SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO. LTD
SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO. LTD
SHEV SYSTEMS SRL
SIDE GRUP
SIDE GRUP SRL
SIDEPO GLOBAL SRL
SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
SILVA GROUP LOGISTICS DIVISION
SIMIONCA ALEXANDRU-DARIUS
SIMONA-DANIELA MACOVEI
SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR DE PENITENCIARE (SNPP)
SJDEFENDERAUTO S.R.L.
SKY MAP
1340

Nr. depozit
(210)
M 2015 04666
M 2021 02077
M 2014 06848
M 2021 04530
M 2015 02813
M 2021 03844
M 2021 06038
M 2021 02317
M 2021 05800
M 2015 05128
M 2021 04573
M 2021 04329
M 2021 04649
M 2019 08960
M 2014 05594
M 2014 05593
M 2020 07258
M 2020 07264
M 2020 07263
M 2020 07255
M 2020 07259
M 2020 07256
M 2016 05870
M 2016 06115
M 2020 01524
M 2021 05838
M 2021 05445
M 2021 03382
M 2021 05074
M 2020 09022
M 2021 04057
M 2021 04058
M 2021 04507
M 2021 03989
M 2021 03988
M 2021 06417
M 2021 05821
M 2021 00620
M 2021 04159
M 2021 04972
M 2021 01175
M 2021 06426
M 2021 03789

pag.
718
792
708
998
710
901
1239
795
1201
721
1004
974
1012
733
704
704
750
751
751
749
750
749
723
723
734
1205
1127
870
1069
761
924
925
997
921
921
1266
1203
771
938
1058
780
1267
891
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2014 06610
M 2021 05320
M 2021 04243
M 2021 05876
M 2021 04854
M 2021 05160
M 2021 06041
M 2021 05229
M 2020 07548
M 2021 02598
M 2021 06020
M 2020 06883
M 2021 02953
M 2021 02223
M 2021 04237
M 2021 06112
M 2021 02318
M 2021 05750
M 2021 04742

SLAVI GHEORGHIEV
SMART THINKING CONCEPT S.R.L.
SOARE ELISABETA-DIANA
SOC. OLTINA IMPEX PROD COM SRL
SOCIETATEA ''TELECOMUNICAŢII CFR'' S.A.
SOLOMON BUSINESS S.R.L.
SONIC ARTS MUSIC SRL
SOUDAL SRL
SPINEANU IOAN DORIN
SPORT GIFTS SRL
STANA SABIN MARINEL
STANESCU VICENTIU-CATALIN
STARFIER
START FINANCE SOLUTIONS
STEEL BUSINESS SRL
STEFY GROUP FUNERARE
STELLA PACK SRL
STELLAR EVENTS SRL
STEP PROIECT SRL
STOICESCU CORNELIU ION
STOICESCU CATELUŢA
PETCUCI-STOICESCU ELENA-CORNELIA
STRAUSS ROMANIA SRL
STRAUSS ROMANIA SRL
STUDIO CASA CONSULT S.R.L.
SWAN SECURITY INTERNATIONAL SRL
SWITCH EAT BISTRO SRL
SZEKELY STEFAN
TABARAC ADRIAN
TANASESCU DANIEL
TANIS PROTECTION S.R.L.
TANTA CRISTIAN-RADU
TERRAN SISTEME DE ÎNVELITORI SRL
THE ICONIC ESTATE S.A.
THE ICONIC ESTATE S.A.
THE ICONIC ESTATE S.A.
THE ICONIC ESTATE S.A.
THE ICONIC ESTATE S.A.
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

M 2021 05429
M 2021 05363
M 2021 05361
M 2021 05454
M 2021 00598
M 2021 05298
M 2021 04756
M 2021 04842
M 2021 05248
M 2021 06092
M 2021 05108
M 2021 05257
M 2021 06159
M 2021 06160
M 2021 06161
M 2021 06164
M 2021 06163
M 2021 04782
M 2021 04785
M 2021 04784
M 2021 02714
M 2021 02713
1341

pag.
707
1105
961
1210
1034
1077
1240
1082
752
833
1237
748
854
795
959
1247
796
1179
1022
1126

1109
1107
1128
770
1102
1025
1033
1094
1247
1070
1095
1253
1253
1254
1256
1255
1026
1027
1027
837
837
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
THE PROVIDER FM SRL
THINK LAB SRL
THIRDEYE CONSULTING SRL
TIM TRADE 64 DISTRIBUTION SRL
TOFAN EMIL-LAURENTIU
TOMCAT COMSERV SRL
TOOLS-MAG S.R.L.
TORDAI ALEXANDRU
TORÓ TAMÁS
TRANDAFIR TEODORA-VIRGINIA
TRANSFER RAPID ELECTRONIC SRL
TREND CONSULT SRL
LOBUL CREATIV SRL
TSIRMPAS DIMITRIOS
DOINA MIHAELA TSIRMPAS
TUDOR CONFECȚII METALICE S.R.L.
TUDOR EUSEBIO-GEORGE
TUDOR MARIA DANIELA
TUDOR MARINELA
ȚUINEA DANIELA SEMIDA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
ŢURCANU DORU
ȚURCANU DORU
ȚURCANU DORU
ȚURCANU DORU
TURISM TRANSFĂGĂRĂŞAN AAR SRL
UBITECH CONSTRUCTII SRL
UDREA EMANUEL
ULTRATECH INT SRL
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ-NAPOCA
UPL CORPORATION LIMITED
URECHE CONSTANTIN-GABRIEL
URECHE CONSTANTIN-GABRIEL
V.I.P. INDUSTRIES LIMITED
V.I.P. INDUSTRIES LIMITED
VAJNÁGI-NAGY LÁSZLÓ
VALDECO TEXTILE SRL-D
VALHAALLA INVEST SRL
VAMANU PAUL-EDUARD
VANBET SRL

1342

Nr. depozit
(210)
M 2021 05343
M 2021 05224
M 2021 04569
M 2021 05216
M 2021 04235
M 2021 04190
M 2021 05749
M 2021 04291
M 2021 03423
M 2021 06058
M 2019 04666
M 2020 06456
M 2021 04436
M 2021 05643
M 2015 01194
M 2021 05616
M 2021 04245
M 2021 03733
M 2021 02420
M 2021 05752
M 2021 04708
M 2021 04240
M 2021 05159
M 2021 04239
M 2021 06026
M 2021 04120
M 2021 04323
M 2021 05379
M 2021 06640
M 2021 04731
M 2017 02120
M 2017 02119
M 2019 03927
M 2019 03926
M 2021 01388
M 2021 03384
M 2021 05404
M 2021 05791
M 2021 05297

pag.
1106
1082
1003
1081
958
951
1179
969
882
1244
731
747
987
1152
709
1149
964
890
824
1180
1015
960
1076
960
1237
930
974
1112
1268
1021
724
724
730
730
782
882
1124
1200
1101
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)

VASILE ROXANA-VALENTINA
MARCU VASILE-LUCIAN
STANCU OCTAVIAN
VCAST ENTERTAINMENT SRL
VEDERE SRL
VEZETEU SIMONA IONICA
VIA VITICOLA S.R.L.
VIGH PAMELA-GABRIELA
VINURI PĂNCENE
VINURI PĂNCENE SRL
VINURI PĂNCENE SRL
VINURI PĂNCENE SRL
VISUM OPTIMED SRL
VOIC GABRIEL
WARK TRUST COM SRL
WEALTH HOUSE SRL
WestFarming Natural SRL
WEST TRADE & MARKETING SRL
WHITE DEALS SRL
WINGS BUSINESS GROUP S.R.L.
WIRTUAL DESIGN & ARCHITECTURE SRL
YILDIZ&YILMAZ SRL
YILMAZ FETHI
YOBI MANUFACTURING SRL
YOLO BLOOM S.R.L.
ZAPCA OANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
ZAREA SA
ZDROVIT ROMANIA SRL
ZDROVIT ROMANIA SRL
ZDROVIT ROMANIA SRL
ZDROVIT ROMANIA SRL
ZERO WASTE EVENTS SRL
ZIANA PREST SRL
ZIBELIBE S.R.L.
ZOOM TOYS S.R.L.

pag.
772

M 2021 00684
M 2021 05302
M 2021 03761
M 2021 05634
M 2021 03700
M 2021 05366
M 2021 05701
M 2021 05700
M 2021 05702
M 2021 05703
M 2021 04860
M 2021 03909
M 2021 05054
M 2021 04113
M 2019 01608
M 2021 01737
M 2021 00478
M 2020 05993
M 2021 03851
M 2021 04400
M 2021 05854
M 2019 07438
M 2021 03994
M 2021 03202
M 2021 05450
M 2021 04244
M 2021 05151
M 2021 05152
M 2019 08956
M 2021 05065
M 2021 04253
M 2021 03928
M 2021 01104

1343

1103
891
1150
890
1111
1164
1164
1165
1165
1035
913
1066
929
728
790
768
739
902
982
1208
731
922
866
1128
962
1072
1074
733
1067
968
916
778
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
1

Nr. depozit

Nr.
marcă
(540)
(210)
M 2021 05778 180447

1
1
1
1
1
1
2

M 2021 05894
M 2021 05607
M 2021 05921
M 2021 05229
M 2021 00620
M 2015 04666
M 2021 05778

180464
180517
179930
179961
179980
180002
180447

2
2

M 2021 06020 180476
M 2021 04960 179714

2

M 2021 04679 179831

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M 2021 04675
M 2021 05737
M 2021 05752
M 2021 05757
M 2021 05758
M 2021 05759
M 2021 05760
M 2021 05762
M 2021 05763
M 2021 05778

180562
180433
180437
180439
180440
180441
180442
180443
180444
180447

Clase NISA pag.

Clasă

(511)
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
1, 19, 35, 37 1211
1, 35
1149
1, 5
1217
1
1082
1, 31, 39
771
1
718
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
2
1237
2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
2, 6, 8, 11, 1014
19, 20, 22
2, 35
1013
3, 5
1177
3
1180
3, 5, 30, 35 1182
3, 5, 30, 35 1182
3, 5, 30, 35 1183
3, 5, 30, 35 1183
3, 5, 30, 35 1184
3, 5, 30, 35 1184
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39

3

Nr.
marcă
M 2021 05748 180460

3
3
3
3
3

M 2021 06175
M 2021 06190
M 2021 06192
M 2021 06194
M 2021 04151

180495
180498
180499
180500
180501

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M 2021 05668
M 2021 05689
M 2021 04974
M 2018 06243
M 2019 04213
M 2021 03994
M 2021 04244
M 2021 05151
M 2021 05152
M 2016 05870
M 2016 06115
M 2019 08956
M 2020 01524
M 2021 03799

180503
180509
179499
179504
179505
179516
180529
180530
180531
180533
180534
180535
180536
179532

3
3
3

M 2021 04421 179460
M 2021 04366 179692
M 2019 01608 179774

3
3
3

M 2021 06173 179828
M 2021 06174 179830
M 2021 04889 179843

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M 2020 02582
M 2021 04785
M 2021 04784
M 2021 04343
M 2021 06122
M 2021 05712
M 2021 05711
M 2021 02318
M 2021 02317
M 2021 04220

179873
179880
179881
179898
179906
179915
179916
179925
179926
179946

3
3
3
3
3
3
3

M 2021 03989
M 2021 03988
M 2021 02127
M 2020 09288
M 2020 08715
M 2021 05343
M 2021 01737

179989
179990
179992
179997
180038
180052
180055

1344

Nr. depozit

Clase NISA pag.
3, 5, 35,
1178
42, 44
3, 8, 21, 25 1257
3
1260
3
1260
3
1260
3, 9, 10, 14, 936
20, 21, 26, 28
3, 5, 16
1160
3, 4, 35
1161
3, 35
1059
3
727
3
731
3
922
3, 5, 10
962
3, 5, 10
1072
3, 5, 10
1074
3, 5, 10
723
3, 5, 10
723
3, 5, 10
733
3, 5, 10
734
3, 20, 27,
892
29, 30, 32,
33, 41, 43
3
985
3, 35, 42
977
3, 29, 30,
728
31, 32, 43
3, 5, 10, 28 1257
3, 5, 10, 28 1257
3, 5, 8, 10, 1045
16, 18, 20, 35
3, 4, 16, 30 736
3
1027
3
1027
3
976
3, 35
1248
3, 5, 35
1174
3, 5, 35
1173
3, 16, 21, 35 796
3, 16, 21, 35 795
3, 5, 14, 18, 957
25, 28, 44
3, 16, 35
921
3, 16, 35
921
3, 24
793
3, 5, 9
763
3, 5
760
3
1106
3
790
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
3
3

Nr.
marcă
M 2017 04863 180580
M 2015 01194 180602

4

M 2021 05778 180447

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

Nr. depozit

M 2021 05689
M 2020 02582
M 2015 04968
M 2015 04967
M 2015 04966
M 2021 05737
M 2021 05757
M 2021 05758
M 2021 05759
M 2021 05760
M 2021 05762
M 2021 05763
M 2021 05778

180509
179873
179899
179900
179901
180433
180439
180440
180441
180442
180443
180444
180447

5
5

M 2021 05827 180453
M 2014 04320 180458

5

M 2021 05748 180460

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

M 2021 06039
M 2021 06040
M 2021 05668
M 2020 09311
M 2021 04244
M 2021 05151
M 2021 05152
M 2016 05870
M 2016 06115
M 2019 08956
M 2020 01524
M 2021 03589
M 2021 03588

180481
180482
180503
179500
180529
180530
180531
180533
180534
180535
180536
179673
179674

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

3, 35, 45
725
3, 9, 10, 21, 709
35, 37, 40, 44
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
3, 4, 35
1161
3, 4, 16, 30 736
4, 35
720
4, 35
720
4, 35
719
3, 5
1177
3, 5, 30, 35 1182
3, 5, 30, 35 1182
3, 5, 30, 35 1183
3, 5, 30, 35 1183
3, 5, 30, 35 1184
3, 5, 30, 35 1184
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
5, 35
1204
5, 25, 32, 33, 703
35, 41, 43
3, 5, 35,
1178
42, 44
5
1240
5
1240
3, 5, 16
1160
5
763
3, 5, 10
962
3, 5, 10
1072
3, 5, 10
1074
3, 5, 10
723
3, 5, 10
723
3, 5, 10
733
3, 5, 10
734
5
889
5
888

5
5
5
5
5
5

M 2021 03587
M 2021 03583
M 2021 03581
M 2021 04073
M 2021 04074
M 2015 03334

Nr.
marcă
179675
179676
179677
179724
179725
179764

5
5
5
5
5

M 2021 04731
M 2021 05997
M 2021 06173
M 2021 06174
M 2021 04889

179783
179823
179828
179830
179843

5
5
5
5
5
5
5
5

M 2021 04309
M 2021 04782
M 2021 03870
M 2021 05712
M 2021 05711
M 2016 04687
M 2021 05921
M 2021 04220

179877
179879
179912
179915
179916
179921
179930
179946

5
5

M 2021 04150 179951
M 2021 04582 179956

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

M 2021 02714
M 2021 02713
M 2020 09288
M 2014 06610
M 2020 08715
M 2021 05224
M 2021 05406
M 2021 00259
M 2021 06277
M 2021 04565
M 2021 05778

6

M 2021 06112 180488

6
6

M 2021 05616 179508
M 2021 04998 179510

1345

179975
179976
179997
180015
180038
180053
180056
180571
180585
180601
180447

Clase NISA pag.
5
888
5
888
5
888
5
926
5
927
5, 35, 41,
713
44, 45
5
1021
5, 10
1228
3, 5, 10, 28 1257
3, 5, 10, 28 1257
3, 5, 8, 10, 1045
16, 18, 20, 35
5
971
5
1026
5, 35
910
3, 5, 35
1174
3, 5, 35
1173
5
722
1, 5
1217
3, 5, 14, 18, 957
25, 28, 44
5, 10
936
5, 9, 10,
1005
11, 25, 28
5
837
5
837
3, 5, 9
763
5, 35
707
3, 5
760
5
1082
5
1124
5
766
5, 35
1264
5, 35
1002
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
6, 19, 20, 35, 1247
39, 40, 45
6, 40
1149
6, 16, 17, 1062
20, 21, 35,
40, 41, 42
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

6

Nr.
marcă
M 2021 05159 179439

6
6
6
6

M 2021 00478
M 2020 07548
M 2021 04985
M 2021 04679

6

M 2015 04534 179845

6
6
6
6
6

M 2021 04963
M 2021 02929
M 2021 05054
M 2020 08353
M 2021 04742

179851
179903
179949
179966
179967

6
6
6
6
6

M 2021 02436
M 2021 02439
M 2021 02437
M 2021 02440
M 2019 02894

180048
180049
180050
180051
180563

7

M 2021 05778 180447

179456
179754
179779
179831

7
7
7

M 2021 05320 179493
M 2021 05183 179429
M 2021 00993 179448

7
7

M 2021 00478 179456
M 2021 04960 179714

7
7
7
7
7
7
7
7

M 2017 02548
M 2021 04057
M 2021 04058
M 2020 07258
M 2020 07264
M 2020 07263
M 2020 07255
M 2020 07259

179729
179776
179777
179792
179793
179794
179795
179796

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

6, 19, 35, 1076
36, 37
6, 7, 8, 22 768
6, 35, 38
752
6
1060
2, 6, 8, 11, 1014
19, 20, 22
6, 19, 35,
717
37, 40, 42
6, 37
1058
6, 16, 22
853
6, 36, 37 1066
6, 20
756
6, 19, 20, 1022
35, 40, 42
6, 19, 37
826
6, 19, 37
827
6, 19, 37
826
6, 19, 37
827
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
7
1105
7, 35, 37 1079
7, 9, 35, 36, 775
37, 38, 39,
40, 41, 42
6, 7, 8, 22 768
2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
7, 9, 35
724
7
924
7
925
7, 35
750
7, 35
751
7, 35
751
7, 35
749
7, 35
750

7
7
7
7
7

M 2020 07256
M 2021 03423
M 2021 04313
M 2014 06361
M 2021 05363

7

M 2021 05361 180021

7
8

M 2021 02754 180595
M 2021 05778 180447

8
8
8

M 2021 06175 180495
M 2021 00478 179456
M 2021 04960 179714

8

M 2021 03918 179741

8
8

M 2021 04417 179762
M 2021 04679 179831

8

M 2021 04889 179843

8
8
9

M 2020 08530 179968
M 2021 03845 179998
M 2021 05778 180447

9
9

M 2021 06141 180491
M 2021 04151 180501

9
9
9

M 2021 03733 180502
M 2021 04170 180504
M 2021 05990 179489

9

M 2021 05992 179490

1346

Nr.
marcă
179797
179913
179955
179988
180019

Clase NISA pag.
7, 35
749
7, 11, 35
882
7, 39, 40
971
7, 9
706
7, 9, 11, 29, 1109
30, 32, 35, 43
7, 9, 11, 29, 1107
30, 32, 35, 43
7, 35, 37
838
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
3, 8, 21, 25 1257
6, 7, 8, 22 768
2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
8, 9, 10,
913
11, 21, 28
8, 22, 28
984
2, 6, 8, 11, 1014
19, 20, 22
3, 5, 8, 10, 1045
16, 18, 20, 35
8, 35
759
8, 9, 10, 21 902
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
9, 35, 38, 41 1252
3, 9, 10, 14, 936
20, 21, 26, 28
9
890
9, 16, 41
942
9, 16, 35, 1226
38, 41, 45
9, 16, 35, 1227
38, 41, 45
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

Nr.
marcă
179535
179542
179430
179447
179448

9
9
9
9
9

M 2021 03872
M 2021 04486
M 2021 04004
M 2021 04409
M 2021 00993

9

M 2021 06032 179694

9
9

M 2021 04339 179708
M 2021 04960 179714

9
9
9
9
9

M 2021 04572
M 2021 00382
M 2021 00381
M 2017 02548
M 2021 03918

179715
179719
179720
179729
179741

9
9
9
9
9

M 2021 04530
M 2021 04415
M 2021 04916
M 2021 04917
M 2021 05767

179753
179761
179781
179782
179800

9
9
9
9
9
9
9

M 2015 03737
M 2021 05958
M 2020 08788
M 2021 04722
M 2021 04880
M 2021 03577
M 2020 09315

179803
179827
179839
179852
179853
179862
179884

9

M 2021 04987 179908

9

M 2021 02821 179910

9
9
9

M 2021 02423 179934
M 2021 02598 179954
M 2021 04582 179956

9
9
9
9
9

M 2021 04537
M 2014 06361
M 2020 09288
M 2021 03845
M 2021 05363

179957
179988
179997
179998
180019

Clase NISA pag.

Clasă

9, 35, 42
911
9, 11, 22, 28 989
9, 38, 41
922
9
983
7, 9, 35, 36, 775
37, 38, 39,
40, 41, 42
9, 16, 35, 1238
38, 41
9, 35, 42
975
2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
9, 44
1004
9, 42
767
9, 42
767
7, 9, 35
724
8, 9, 10,
913
11, 21, 28
9, 11
998
9, 25, 28
984
9, 18, 25, 35 1053
9, 18, 25 1054
9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
9
715
9, 35, 36, 42 1223
9, 42
761
9, 41, 42 1016
9, 41, 42 1045
9, 36, 41
887
9, 16, 36,
764
41, 42, 44
9, 35, 36, 1061
38, 41
9, 20, 21,
839
28, 35
9, 35
824
9, 20
833
5, 9, 10,
1005
11, 25, 28
9, 16, 38, 41 999
7, 9
706
3, 5, 9
763
8, 9, 10, 21 902
7, 9, 11, 29, 1109
30, 32, 35, 43

9

Nr.
marcă
M 2021 05361 180021

9
9
9
9

M 2021 04950
M 2021 05347
M 2021 06572
M 2021 04250

9
9
9

M 2021 05259 180063
M 2021 05260 180064
M 2021 06309 180537

9

M 2021 05658 180553

9

M 2019 02894 180563

9
9
9
9

M 2021 04723
M 2021 04307
M 2021 04860
M 2021 04124

9

M 2021 04123 180592

9

M 2015 01194 180602

9

M 2020 04263 180606

9
9

M 2021 05172 180607
M 2021 05705 180612

10

M 2021 05778 180447

10

M 2021 04151 180501

10
10
10
10
10
10
10
10

M 2021 04244
M 2021 05151
M 2021 05152
M 2021 05601
M 2016 05870
M 2016 06115
M 2019 08956
M 2020 01524

1347

Nr. depozit

180026
180031
180054
180057

180574
180586
180590
180591

180529
180530
180531
179530
180533
180534
180535
180536

Clase NISA pag.
7, 9, 11, 29, 1107
30, 32, 35, 43
9, 37, 42 1055
9
1107
9, 14
1268
9, 16, 35,
965
38, 41, 42
9, 38, 42 1096
9, 38, 42 1097
9, 10, 35, 1265
41, 42, 44
9, 35, 38, 1152
41, 42, 45
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
9, 35, 37, 42 1016
9
971
9, 35, 44 1035
9, 16, 35,
933
38, 41, 42
9, 16, 35,
932
38, 41, 42
3, 9, 10, 21, 709
35, 37, 40, 44
9, 35, 36,
738
41, 42, 45
9, 35, 37 1078
9, 16, 35, 1165
38, 41, 42
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
3, 9, 10, 14, 936
20, 21, 26, 28
3, 5, 10
962
3, 5, 10
1072
3, 5, 10
1074
10, 35, 40, 44 1142
3, 5, 10
723
3, 5, 10
723
3, 5, 10
733
3, 5, 10
734
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11

11
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 04960 179714 2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
M 2021 03918 179741
8, 9, 10,
913
11, 21, 28
M 2021 04197 179815
10, 44
951
M 2021 04198 179816
10, 44
951
M 2021 05997 179823
5, 10
1228
M 2021 06173 179828 3, 5, 10, 28 1257
M 2021 06174 179830 3, 5, 10, 28 1257
M 2021 04889 179843
3, 5, 8, 10, 1045
16, 18, 20, 35
M 2021 00590 179849
10, 35
769
M 2021 04150 179951
5, 10
936
M 2021 04582 179956
5, 9, 10,
1005
11, 25, 28
M 2021 03845 179998 8, 9, 10, 21 902
M 2021 06309 180537
9, 10, 35, 1265
41, 42, 44
M 2015 01194 180602 3, 9, 10, 21, 709
35, 37, 40, 44
M 2021 05778 180447 1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
M 2021 05920 180469
11, 21,
1216
35, 37, 42
M 2021 04486 179542 9, 11, 22, 28 989
M 2021 04468 179428
11, 40
988
M 2021 04960 179714 2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
M 2021 03918 179741
8, 9, 10,
913
11, 21, 28
M 2021 04530 179753
9, 11
998
M 2021 05767 179800 9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
M 2021 04507 179801
11, 37
997
M 2021 04679 179831
2, 6, 8, 11, 1014
19, 20, 22
M 2021 04353 179832
11, 35
977
M 2021 03423 179913
7, 11, 35
882

Clasă

1348

Nr. depozit

11

Nr.
marcă
M 2021 04582 179956

11
11

M 2021 02106 179987
M 2021 05363 180019

11

M 2021 05361 180021

11

M 2019 02894 180563

12

M 2021 05778 180447

12
12
12

M 2021 04422 179538
M 2021 04128 179541
M 2021 04960 179714

12
12

M 2021 04810 179887
M 2021 06018 179907

12
13

M 2015 02893 179919
M 2021 05778 180447

13

M 2021 04960 179714

Clase NISA pag.
5, 9, 10,
1005
11, 25, 28
11, 20, 21 793
7, 9, 11, 29, 1109
30, 32, 35, 43
7, 9, 11, 29, 1107
30, 32, 35, 43
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
12
986
12
934
2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
12
1028
12, 20, 24, 1230
25, 28, 35, 41
12, 35
711
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
14

Nr. depozit

Nr.
marcă
M 2021 05778 180447

14
14

M 2021 05873 180457
M 2021 04151 180501

14
14

M 2021 04437
M 2021 05767 179800

14
14

M 2021 05021 179842
M 2021 04220 179946

14
14
14

M 2021 04833 180030
M 2021 06572 180054
M 2019 02894 180563

15

M 2021 05778 180447

16
16

M 2021 03193 180425
M 2021 04972 180426

16

M 2021 05778 180447

16
16
16
16

M 2021 05983
M 2021 05668
M 2021 04170
M 2021 05990

180474
180503
180504
179489

Clase NISA pag.

Clasă

1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
14
1209
3, 9, 10, 14, 936
20, 21, 26, 28
14, 35
987
9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
14
1065
3, 5, 14, 18, 957
25, 28, 44
14, 35
1029
9, 14
1268
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
16, 35, 41 866
16, 35,
1058
38, 41, 42
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
16
1225
3, 5, 16
1160
9, 16, 41
942
9, 16, 35, 1226
38, 41, 45

16

Nr.
marcă
M 2021 05992 179490

16
16
16

M 2021 02196 179492
M 2021 06054 179509
M 2021 04998 179510

16
16

M 2021 04161 180516
M 2021 05395 180521

16

M 2021 04500 180522

16

M 2021 04185 180523

16
16
16
16
16
16
16

M 2020 07866
M 2021 05188
M 2021 05215
M 2021 03789
M 2021 01469
M 2021 05517
M 2015 03660

16
16

M 2021 04377 179667
M 2014 05739 179668

16

M 2014 05738 179670

16

M 2014 05740 179671

16

M 2021 06032 179694

16

M 2021 05775 179718

16
16
16
16
16
16

M 2015 03240
M 2015 03750
M 2015 03751
M 2021 05235
M 2021 03037
M 2021 05767

16
16
16

M 2021 04842 179819
M 2021 02407 179822
M 2021 04889 179843

16
16
16
16
16

M 2021 02350
M 2021 02351
M 2021 02352
M 2021 02349
M 2020 02582

1349

Nr. depozit

179518
179529
179536
179435
179441
179442
179445

179731
179732
179733
179744
179772
179800

179866
179867
179869
179871
179873

Clase NISA pag.
9, 16, 35, 1227
38, 41, 45
16, 35, 41 794
16, 35, 36, 41 1242
6, 16, 17, 1062
20, 21, 35,
40, 41, 42
16, 35
939
16, 35,
1119
38, 41, 42
16, 35,
991
38, 41, 42
16, 35,
946
38, 41, 42
16, 21, 24, 35 752
16
1080
16
1081
16, 35
891
16, 20, 31, 35 784
16, 35
1134
16, 35,
714
41, 42, 45
16, 41
979
16, 35,
705
38, 41, 42
16, 35,
705
38, 41, 42
16, 35,
705
38, 41, 42
9, 16, 35, 1238
38, 41
16, 20, 25, 1195
28, 35, 41
16, 28, 41 712
16
715
16
716
16, 42, 44 1083
16, 35, 40, 41 860
9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
16, 35
1033
16, 35, 41 822
3, 5, 8, 10, 1045
16, 18, 20, 35
16, 20, 35 803
16, 20, 35 809
16, 20, 35 815
16, 20, 35 797
3, 4, 16, 30 736
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

16

Nr.
marcă
M 2020 09315 179884

16
16

M 2021 02929 179903
M 2020 06193 179911

16
16
16

M 2021 02318 179925
M 2021 02317 179926
M 2020 06319 179945

16
16
16
16
16
16
16
16
16

M 2021 04537
M 2021 03989
M 2021 03988
M 2021 02696
M 2021 04120
M 2021 04106
M 2020 06456
M 2021 05274
M 2021 04250

179957
179989
179990
180028
180032
180034
180037
180043
180057

16
16
16
16

M 2019 07438
M 2021 00607
M 2021 01096
M 2019 02894

180062
180546
180547
180563

16

M 2015 04204 180564

16

M 2015 03220 180565

16

M 2015 03221 180566

16

M 2015 03222 180567

16

M 2015 04561 180568

16

M 2021 04124 180591

16

M 2021 04123 180592

16
16
16

M 2021 04159 180597
M 2021 04501 180611
M 2021 05705 180612

16

M 2021 04598 180613

Clase NISA pag.

Clasă

9, 16, 36,
764
41, 42, 44
6, 16, 22
853
16, 35, 38, 743
41, 42, 45
3, 16, 21, 35 796
3, 16, 21, 35 795
16, 28,
745
35, 41, 42
9, 16, 38, 41 999
3, 16, 35
921
3, 16, 35
921
16, 38
834
16, 35, 37, 42 930
16, 35, 37, 42 928
16, 35, 38, 41 747
16, 41
1099
9, 16, 35,
965
38, 41, 42
16, 35
731
16
771
16
777
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
16, 35,
716
38, 41, 42
16, 35,
711
38, 41, 42
16, 35,
711
38, 41, 42
16, 35,
712
38, 41, 42
16, 35,
717
38, 41, 42
9, 16, 35,
933
38, 41, 42
9, 16, 35,
932
38, 41, 42
16, 33, 35, 43 938
16, 35, 42 996
9, 16, 35, 1165
38, 41, 42
16, 35,
1006
38, 41, 42

17

Nr.
marcă
M 2021 05778 180447

17

M 2021 04998 179510

17

M 2019 02894 180563

18

M 2021 05778 180447

18
18
18

M 2019 03927 179684
M 2019 03926 179685
M 2021 04960 179714

18
18
18

M 2021 04916 179781
M 2021 04917 179782
M 2021 05767 179800

18

M 2021 04889 179843

18

M 2021 04220 179946

18
19

M 2021 04908 180559
M 2021 05778 180447

19

M 2021 05894 180464

1350

Nr. depozit

Clase NISA pag.
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
6, 16, 17, 1062
20, 21, 35,
40, 41, 42
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
18
730
18
730
2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
9, 18, 25, 35 1053
9, 18, 25 1054
9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
3, 5, 8, 10, 1045
16, 18, 20, 35
3, 5, 14, 18, 957
25, 28, 44
18, 25
1053
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
1, 19, 35, 37 1211
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

19

Nr.
marcă
M 2021 05913 180468

19
19

M 2021 06058 180484
M 2021 06112 180488

19
19
19

M 2021 01308 179482
M 2021 02865 179495
M 2021 05381 179507

19

M 2021 05159 179439

19
19

M 2021 04706 179700
M 2021 04960 179714

19

M 2021 04679 179831

19

M 2015 04534 179845

19
19
19

M 2015 04114 179932
M 2020 07772 179936
M 2021 04742 179967

19
19
19
19
19
19
20

M 2021 03966
M 2021 02436
M 2021 02439
M 2021 02437
M 2021 02440
M 2021 05257
M 2021 05778

180027
180048
180049
180050
180051
180587
180447

20

M 2021 05913 180468

20

M 2021 06112 180488

20

M 2021 04151 180501

20

M 2021 04998 179510

20

M 2021 03799 179532

Clase NISA pag.

Clasă

19, 20,
1215
35, 37, 42
19, 35
1244
6, 19, 20, 35, 1247
39, 40, 45
19
782
19, 37
851
19, 35,
1113
37, 39, 41
6, 19, 35, 1076
36, 37
19, 35, 37, 42 1015
2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
2, 6, 8, 11, 1014
19, 20, 22
6, 19, 35,
717
37, 40, 42
19, 20, 21, 35 716
19, 37
752
6, 19, 20, 1022
35, 40, 42
19
920
6, 19, 37
826
6, 19, 37
827
6, 19, 37
826
6, 19, 37
827
19, 35
1095
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
19, 20,
1215
35, 37, 42
6, 19, 20, 35, 1247
39, 40, 45
3, 9, 10, 14, 936
20, 21, 26, 28
6, 16, 17, 1062
20, 21, 35,
40, 41, 42
3, 20, 27,
892
29, 30, 32,
33, 41, 43

20
20
20

1351

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

21

21
21
21
21

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 01469 179441 16, 20, 31, 35 784
M 2019 08367 179695
20
732
M 2021 05775 179718
16, 20, 25, 1195
28, 35, 41
M 2021 05767 179800 9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
M 2021 04679 179831
2, 6, 8, 11, 1014
19, 20, 22
M 2021 04889 179843
3, 5, 8, 10, 1045
16, 18, 20, 35
M 2021 02350 179866
16, 20, 35 803
M 2021 02351 179867
16, 20, 35 809
M 2021 02352 179869
16, 20, 35 815
M 2021 02349 179871
16, 20, 35 797
M 2020 08745 179891
20, 25
761
M 2021 06018 179907
12, 20, 24, 1230
25, 28, 35, 41
M 2021 02821 179910
9, 20, 21,
839
28, 35
M 2021 02953 179917
20, 35, 42 854
M 2015 04114 179932 19, 20, 21, 35 716
M 2021 02598 179954
9, 20
833
M 2020 08353 179966
6, 20
756
M 2021 04742 179967
6, 19, 20, 1022
35, 40, 42
M 2021 02106 179987
11, 20, 21 793
M 2021 04657 179991
20, 40
1012
M 2020 07966 180003
20, 40, 42 753
M 2019 02894 180563 6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
M 2021 05778 180447 1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
M 2021 05920 180469
11, 21,
1216
35, 37, 42
M 2021 06175 180495 3, 8, 21, 25 1257
M 2021 04151 180501 3, 9, 10, 14, 936
20, 21, 26, 28
M 2021 04998 179510
6, 16, 17, 1062
20, 21, 35,
40, 41, 42
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
21
21

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

21
21
22

22
22
22
22
22
22
22

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 07866 179518 16, 21, 24, 35 752
M 2021 04960 179714 2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
M 2021 03918 179741
8, 9, 10,
913
11, 21, 28
M 2021 05767 179800 9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
M 2021 05292 179810
21, 35
1101
M 2021 05108 179811
21, 28, 41 1070
M 2021 02821 179910
9, 20, 21,
839
28, 35
M 2021 02318 179925 3, 16, 21, 35 796
M 2021 02317 179926 3, 16, 21, 35 795
M 2015 04114 179932 19, 20, 21, 35 716
M 2019 07574 179986
21, 35
732
M 2021 02106 179987
11, 20, 21 793
M 2015 03513 179996
21, 35, 39 714
M 2021 03845 179998 8, 9, 10, 21 902
M 2019 02894 180563 6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
M 2021 05065 180569
21, 35,
1067
37, 41, 43
M 2015 01194 180602 3, 9, 10, 21, 709
35, 37, 40, 44
M 2021 05778 180447 1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
M 2021 05055 179498
22, 35
1067
M 2021 04486 179542 9, 11, 22, 28 989
M 2021 04403 179543
22
983
M 2021 00478 179456
6, 7, 8, 22 768
M 2021 04417 179762
8, 22, 28
984
M 2021 04679 179831
2, 6, 8, 11, 1014
19, 20, 22
M 2021 02929 179903
6, 16, 22
853

Clasă

1352

Nr. depozit

23

Nr.
marcă
M 2021 05778 180447

24

M 2021 05778 180447

24
24
24

M 2020 07866 179518
M 2021 03384 179433
M 2021 05767 179800

24

M 2021 06018 179907

24
24

M 2021 02127 179992
M 2019 02894 180563

25
25
25

M 2021 05165 180424
M 2021 05750 180436
M 2021 05778 180447

25
25

M 2021 05800 180448
M 2014 04320 180458

25
25
25
25

M 2021 05889
M 2021 06175
M 2021 06005
M 2021 03008

180463
180495
179523
179459

Clase NISA pag.
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
16, 21, 24, 35 752
24
882
9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
12, 20, 24, 1230
25, 28, 35, 41
3, 24
793
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
25, 38, 40, 41 1077
25, 35, 41 1179
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
25
1201
5, 25, 32, 33, 703
35, 41, 43
25, 41
1210
3, 8, 21, 25 1257
25
1229
25
860
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26

26
26

26

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 04960 179714 2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
M 2021 05775 179718
16, 20, 25, 1195
28, 35, 41
M 2021 04771 179728
25
1026
M 2021 04415 179761
9, 25, 28
984
M 2021 04916 179781 9, 18, 25, 35 1053
M 2021 04917 179782
9, 18, 25 1054
M 2021 05767 179800 9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
M 2021 04253 179808
25
968
M 2020 08745 179891
20, 25
761
M 2021 05791 179894
25, 35
1200
M 2021 06018 179907
12, 20, 24, 1230
25, 28, 35, 41
M 2021 05854 179929
25
1208
M 2021 04531 179940
25, 35, 41 999
M 2021 04220 179946 3, 5, 14, 18, 957
25, 28, 44
M 2021 04582 179956
5, 9, 10,
1005
11, 25, 28
M 2021 04834 179985
25
1031
M 2021 05445 180040
25
1127
M 2021 05514 180544
25, 41
1133
M 2021 04911 180557
25
1053
M 2021 04910 180558
25
1053
M 2021 04908 180559
18, 25
1053
M 2021 04867 180561
25
1041
M 2021 05778 180447 1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
M 2021 04151 180501 3, 9, 10, 14, 936
20, 21, 26, 28
M 2021 04960 179714 2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
M 2021 05767 179800 9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35

Clasă

1353

Nr. depozit

26

Nr.
marcă
M 2019 02894 180563

27

M 2021 05778 180447

27

M 2021 03799 179532

27
27

M 2021 02566 179924
M 2019 02894 180563

28

M 2021 05778 180447

28
28

M 2021 06178 180497
M 2021 04151 180501

28
28

M 2021 04486 179542
M 2021 04960 179714

28

M 2021 05775 179718

28
28

M 2015 03240 179731
M 2021 03918 179741

28
28
28

M 2021 04415 179761
M 2021 04417 179762
M 2021 05767 179800

28
28

M 2021 05108 179811
M 2021 06173 179828

Clase NISA pag.
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
3, 20, 27,
892
29, 30, 32,
33, 41, 43
27
832
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
28, 38, 42 1258
3, 9, 10, 14, 936
20, 21, 26, 28
9, 11, 22, 28 989
2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
16, 20, 25, 1195
28, 35, 41
16, 28, 41 712
8, 9, 10,
913
11, 21, 28
9, 25, 28
984
8, 22, 28
984
9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
21, 28, 41 1070
3, 5, 10, 28 1257
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

28
28

Nr.
marcă
M 2021 06174 179830
M 2021 06018 179907

28

M 2021 02821 179910

28

M 2020 06319 179945

28

M 2021 04220 179946

28

M 2021 04582 179956

28
28
28
28

M 2014 06063
M 2021 05532
M 2017 07304
M 2019 02894

28
29
29

M 2021 01104 180576
M 2021 05749 180435
M 2021 05778 180447

179995
180047
180548
180563

29
29
29
29
29
29
29

M 2021 05856
M 2021 05906
M 2021 05909
M 2017 03360
M 2021 05311
M 2021 05821
M 2021 03799

180455
180465
180467
179503
179526
179527
179532

29
29
29
29

M 2021 04199
M 2021 04429
M 2021 03854
M 2021 03938

179431
179434
179436
179450

29
29
29
29
29
29

M 2021 02433
M 2017 08151
M 2021 02447
M 2021 02448
M 2021 05414
M 2021 05244

179457
179464
179702
179703
179722
179745

Clase NISA pag.

Clasă

3, 5, 10, 28 1257
12, 20, 24, 1230
25, 28, 35, 41
9, 20, 21,
839
28, 35
16, 28,
745
35, 41, 42
3, 5, 14, 18, 957
25, 28, 44
5, 9, 10,
1005
11, 25, 28
28
706
28, 41
1140
28, 35, 41 726
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
28, 35
778
29, 35, 43 1179
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
29
1208
29, 30
1213
29, 30, 31, 39 1214
29, 31
725
29, 30, 35 1103
29, 30, 35 1203
3, 20, 27,
892
29, 30, 32,
33, 41, 43
29, 30
952
29, 35, 40 987
29
903
29, 30,
917
35, 39, 43
29, 30
825
29, 31, 35 727
29, 30, 35, 43 828
29, 30, 35, 43 828
29, 30, 32 1125
29, 30,
1087
31, 32, 35

29

Nr.
marcă
M 2021 05245 179746

29

M 2021 05242 179747

29
29
29

M 2021 02650 179751
M 2021 04389 179756
M 2019 01608 179774

29
29

M 2015 07636 179807
M 2020 08681 179818

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

M 2021 04148
M 2021 04868
M 2021 04869
M 2021 04870
M 2021 04866
M 2021 04864
M 2021 04865
M 2015 05128
M 2021 01473
M 2021 05017
M 2014 06790
M 2021 03083
M 2021 02882
M 2021 02881
M 2021 02880
M 2020 05993

29

M 2021 05363 180019

29

M 2021 05361 180021

29
29
29
29
30
30
30
30
30
30

M 2021 05297
M 2021 06211
M 2021 04845
M 2021 04846
M 2021 05757
M 2021 05758
M 2021 05759
M 2021 05760
M 2021 05762
M 2021 05763

1354

Nr. depozit

179820
179835
179836
179837
179838
179840
179841
179844
179931
179943
179960
179969
179977
179978
179979
179984

180036
180581
180615
180616
180439
180440
180441
180442
180443
180444

Clase NISA pag.
29, 30,
1091
31, 32, 35
29, 30,
1084
31, 32, 35
29
834
29, 31
982
3, 29, 30,
728
31, 32, 43
29
722
29, 30, 31, 32, 760
33, 34, 35, 43
29, 31, 35, 44 935
29, 30, 35, 43 1042
29, 30, 35, 43 1042
29, 30, 35, 43 1043
29, 30, 35, 43 1040
29, 30, 35, 43 1039
29, 30, 35, 43 1040
29, 30
721
29, 32
785
29, 35
1065
29, 43
708
29
861
29, 35
852
29, 35
852
29, 35
851
29, 30, 31, 32, 739
33, 35, 39, 41
7, 9, 11, 29, 1109
30, 32, 35, 43
7, 9, 11, 29, 1107
30, 32, 35, 43
29
1101
29, 35, 39, 43 1261
29, 35
1033
29, 35
1034
3, 5, 30, 35 1182
3, 5, 30, 35 1182
3, 5, 30, 35 1183
3, 5, 30, 35 1183
3, 5, 30, 35 1184
3, 5, 30, 35 1184
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
30

Nr. depozit

Nr.
marcă
M 2021 05778 180447

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

M 2021 05830
M 2021 05876
M 2021 05906
M 2021 05907
M 2021 05909
M 2021 04156
M 2021 04217
M 2021 04136
M 2021 06073
M 2021 01915

180454
180461
180465
180466
180467
180508
179481
179483
179511
179515

30
30
30

M 2021 05311 179526
M 2021 05821 179527
M 2021 03799 179532

30
30
30
30

M 2021 03928
M 2021 05299
M 2021 04199
M 2021 03938

179537
179427
179431
179450

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

M 2021 00684
M 2021 02433
M 2021 04590
M 2021 04879
M 2021 04204
M 2021 04651
M 2021 02447
M 2021 02448
M 2020 06883
M 2021 05414
M 2021 05765
M 2021 05244

179451
179457
179458
179672
179691
179693
179702
179703
179712
179722
179743
179745

30

M 2021 05245 179746

30

M 2021 05242 179747

30

M 2019 01608 179774

30

M 2021 04954 179812

Clase NISA pag.

Clasă

1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
30, 35, 39, 43 1205
30, 39
1210
29, 30
1213
30, 35, 43 1214
29, 30, 31, 39 1214
30, 43
938
30
956
30
934
30, 35, 43 1245
30, 35,
790
39, 41, 43
29, 30, 35 1103
29, 30, 35 1203
3, 20, 27,
892
29, 30, 32,
33, 41, 43
30, 32, 35, 43 916
30, 35
1102
29, 30
952
29, 30,
917
35, 39, 43
30, 35, 43 772
29, 30
825
30
1006
30, 43
1044
30, 43
955
30
1012
29, 30, 35, 43 828
29, 30, 35, 43 828
30
748
29, 30, 32 1125
30, 35, 43 1186
29, 30,
1087
31, 32, 35
29, 30,
1091
31, 32, 35
29, 30,
1084
31, 32, 35
3, 29, 30,
728
31, 32, 43
30, 31
1056

30
30
30

1355

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
31

31
31
31
31
31
31
31
31
31

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 00383 179813
30, 35, 39 768
M 2015 04711 179814
30, 31, 35 718
M 2020 08681 179818 29, 30, 31, 32, 760
33, 34, 35, 43
M 2021 04984 179826
30
1060
M 2021 04868 179835 29, 30, 35, 43 1042
M 2021 04869 179836 29, 30, 35, 43 1042
M 2021 04870 179837 29, 30, 35, 43 1043
M 2021 04866 179838 29, 30, 35, 43 1040
M 2021 04864 179840 29, 30, 35, 43 1039
M 2021 04865 179841 29, 30, 35, 43 1040
M 2015 05128 179844
29, 30
721
M 2020 02582 179873 3, 4, 16, 30 736
M 2021 02117 179884
30
793
M 2021 04901 179938
30, 43
1051
M 2020 05993 179984 29, 30, 31, 32, 739
33, 35, 39, 41
M 2021 02760 180001
30
839
M 2021 05363 180019 7, 9, 11, 29, 1109
30, 32, 35, 43
M 2021 05361 180021 7, 9, 11, 29, 1107
30, 32, 35, 43
M 2021 02466 180035
30
832
M 2019 02894 180563 6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
M 2021 04190 180599
30, 35, 43 951
M 2021 05778 180447 1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
M 2021 05822 180452
31, 33
1204
M 2021 05909 180467 29, 30, 31, 39 1214
M 2017 03360 179503
29, 31
725
M 2021 01469 179441 16, 20, 31, 35 784
M 2017 08151 179464
29, 31, 35 727
M 2021 05244 179745
29, 30,
1087
31, 32, 35
M 2021 05245 179746
29, 30,
1091
31, 32, 35
M 2021 05242 179747
29, 30,
1084
31, 32, 35
M 2021 04389 179756
29, 31
982

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

31

Nr.
marcă
M 2019 01608 179774

31
31
31

M 2021 04954 179812
M 2015 04711 179814
M 2020 08681 179818

31
31
31

M 2021 04148 179820
M 2021 00620 179980
M 2020 05993 179984

31
31
31
32

M 2015 05132
M 2017 02120
M 2017 02119
M 2021 05778

180013
180540
180541
180447

32
32

M 2021 05801 180449
M 2014 04320 180458

32
32
32
32
32

M 2021 05723
M 2021 04176
M 2021 01249
M 2021 05248
M 2021 03799

32
32
32

M 2021 03928 179537
M 2021 05414 179722
M 2021 05244 179745

32

M 2021 05245 179746

32

M 2021 05242 179747

32

M 2019 01608 179774

32

M 2020 08681 179818

32
32
32
32
32
32

M 2021 04823
M 2021 01473
M 2021 04568
M 2017 06219
M 2017 06220
M 2020 05993

180473
179484
179486
179528
179532

179886
179931
179941
179962
179963
179984

Clase NISA pag.

Clasă

3, 29, 30,
728
31, 32, 43
30, 31
1056
30, 31, 35 718
29, 30, 31, 32, 760
33, 34, 35, 43
29, 31, 35, 44 935
1, 31, 39
771
29, 30, 31, 32, 739
33, 35, 39, 41
31, 43
721
31
724
31
724
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
32
1201
5, 25, 32, 33, 703
35, 41, 43
32, 35
1174
32
945
32
781
32, 33
1094
3, 20, 27,
892
29, 30, 32,
33, 41, 43
30, 32, 35, 43 916
29, 30, 32 1125
29, 30,
1087
31, 32, 35
29, 30,
1091
31, 32, 35
29, 30,
1084
31, 32, 35
3, 29, 30,
728
31, 32, 43
29, 30, 31, 32, 760
33, 34, 35, 43
32
1028
29, 32
785
32
1002
32
725
32
726
29, 30, 31, 32, 739
33, 35, 39, 41

32

Nr.
marcă
M 2021 05363 180019

32

M 2021 05361 180021

32
32
32
33
33
33
33
33

M 2021 01427
M 2021 06181
M 2021 06640
M 2021 05700
M 2021 05701
M 2021 05702
M 2021 05703
M 2021 05778

33
33
33

M 2021 05816 180451
M 2021 05822 180452
M 2014 04320 180458

33
33
33
33
33
33
33
33
33

M 2021 06170
M 2021 06159
M 2021 06160
M 2021 06161
M 2021 06164
M 2021 05181
M 2021 05248
M 2019 08960
M 2021 03799

180494
180524
180525
180526
180527
180528
179528
180532
179532

33
33
33
33
33

M 2021 05450
M 2021 04202
M 2021 03263
M 2021 04502
M 2020 08681

179444
179717
179749
179784
179818

33

M 2021 05934 179834

33
33
33
33
33
33

M 2021 01346
M 2021 04591
M 2021 03700
M 2021 04895
M 2021 04896
M 2021 01615

1356

Nr. depozit

180024
180584
180603
180427
180428
180429
180430
180447

179890
179920
179937
179964
179965
179971

Clase NISA pag.
7, 9, 11, 29, 1109
30, 32, 35, 43
7, 9, 11, 29, 1107
30, 32, 35, 43
32
784
32
1259
32, 33, 35 1268
33
1164
33
1164
33
1165
33
1165
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
33
1202
31, 33
1204
5, 25, 32, 33, 703
35, 41, 43
33, 35, 39 1256
33
1253
33
1253
33
1254
33
1256
33, 35
1078
32, 33
1094
33
733
3, 20, 27,
892
29, 30, 32,
33, 41, 43
33
1128
33
954
33, 35
867
33
997
29, 30, 31, 32, 760
33, 34, 35, 43
33, 35, 39, 1219
41, 43, 44
33
782
33
1006
33
890
33
1050
33
1050
33, 35,
788
39, 41, 43
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

33

Nr.
marcă
M 2021 01616 179972

33

M 2020 05993 179984

33
33
33
33
34

M 2021 06163
M 2021 04159
M 2021 06640
M 2021 05534
M 2021 05778

180582
180597
180603
180604
180447

34
34
34
34
34
34
34

M 2021 05692
M 2021 05693
M 2021 05694
M 2021 05470
M 2021 05146
M 2021 06047
M 2020 08681

179769
179770
179771
179786
179788
179789
179818

34
34
34
34
35
35

M 2021 04665
M 2021 04444
M 2021 02940
M 2021 05522
M 2021 03193
M 2021 04972

179878
179882
179889
180550
180425
180426

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 05727
M 2021 05739
M 2021 05749
M 2021 05750
M 2021 05756
M 2021 05757
M 2021 05758
M 2021 05759
M 2021 05760
M 2021 05762
M 2021 05763
M 2021 05764

180431
180434
180435
180436
180438
180439
180440
180441
180442
180443
180444
180445

Clase NISA pag.

Clasă

33, 35,
788
39, 41, 43
29, 30, 31, 32, 739
33, 35, 39, 41
33
1255
16, 33, 35, 43 938
32, 33, 35 1268
33
1140
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
34
1162
34
1163
34
1163
34
1131
34
1071
34
1241
29, 30, 31, 32, 760
33, 34, 35, 43
34
1013
34
988
34
854
34
1139
16, 35, 41 866
16, 35,
1058
38, 41, 42
35, 36, 37 1175
35
1178
29, 35, 43 1179
25, 35, 41 1179
35, 36, 37 1181
3, 5, 30, 35 1182
3, 5, 30, 35 1182
3, 5, 30, 35 1183
3, 5, 30, 35 1183
3, 5, 30, 35 1184
3, 5, 30, 35 1184
35, 36, 37 1184

35

Nr.
marcă
M 2021 05778 180447

35
35
35
35
35

M 2021 05827
M 2021 05830
M 2020 06637
M 2021 05858
M 2014 04320

35
35

M 2021 05875 180459
M 2021 05748 180460

35
35
35

M 2021 05894 180464
M 2021 05907 180466
M 2021 05913 180468

35

M 2021 05920 180469

35
35
35
35
35
35
35

M 2021 05948
M 2021 05723
M 2021 06002
M 2021 06038
M 2021 06051
M 2021 06058
M 2021 06112

35

M 2021 06130 180489

35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 06141
M 2021 06170
M 2021 05689
M 2021 04292
M 2021 04166
M 2021 05838
M 2021 04311
M 2021 04293

35

M 2021 05990 179489

35

M 2021 05992 179490

35
35
35
35

M 2021 02196
M 2021 03509
M 2021 05055
M 2021 04974

1357

Nr. depozit

180453
180454
179479
180456
180458

180472
180473
180475
180480
180483
180484
180488

180491
180494
180509
180512
180514
180515
179485
179487

179492
179494
179498
179499

Clase NISA pag.
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
5, 35
1204
30, 35, 39, 43 1205
35
748
35
1209
5, 25, 32, 33, 703
35, 41, 43
35, 44
1209
3, 5, 35,
1178
42, 44
1, 19, 35, 37 1211
30, 35, 43 1214
19, 20,
1215
35, 37, 42
11, 21,
1216
35, 37, 42
35, 37
1223
32, 35
1174
35, 42
1228
35, 41
1239
35, 41, 45 1241
19, 35
1244
6, 19, 20, 35, 1247
39, 40, 45
35, 36, 41, 1251
42, 44, 45
9, 35, 38, 41 1252
33, 35, 39 1256
3, 4, 35
1161
35, 42, 45 969
35
941
35
1205
35
971
35, 36, 37, 970
41, 43, 44
9, 16, 35, 1226
38, 41, 45
9, 16, 35, 1227
38, 41, 45
16, 35, 41 794
35
885
22, 35
1067
3, 35
1059
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

Nr.
marcă
179501
179502
179506
179507

35
35
35
35

M 2021 06041
M 2021 04050
M 2021 06179
M 2021 05381

35
35

M 2021 06054 179509
M 2021 04998 179510

35
35
35
35
35

M 2021 06073
M 2021 05379
M 2021 04161
M 2021 05607
M 2021 01915

35
35

M 2021 04323 180519
M 2021 05395 180521

35

M 2021 04500 180522

35

M 2021 04185 180523

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 05181
M 2020 07866
M 2021 05897
M 2021 05634
M 2021 05780
M 2021 05311
M 2021 05821
M 2021 05601
M 2015 02585
M 2021 03872
M 2021 03928
M 2021 04233
M 2021 04437
M 2021 05573
M 2021 05299
M 2021 05183
M 2021 04262
M 2021 03789
M 2021 04429
M 2021 04240
M 2021 05159

180528
179518
179520
179521
179522
179526
179527
179530
179534
179535
179537
179544

35
35
35
35
35

M 2021 04708
M 2021 01469
M 2021 05517
M 2021 04521
M 2015 03660

179440
179441
179442
179443
179445

179511
179514
180516
180517
179515

179426
179427
179429
179432
179435
179434
179437
179439

Clase NISA pag.

Clasă

35, 41
1240
35, 39, 44 924
35, 36, 37 1259
19, 35,
1113
37, 39, 41
16, 35, 36, 41 1242
6, 16, 17, 1062
20, 21, 35,
40, 41, 42
30, 35, 43 1245
35, 37
1112
16, 35
939
1, 35
1149
30, 35,
790
39, 41, 43
35, 38, 41, 42 974
16, 35,
1119
38, 41, 42
16, 35,
991
38, 41, 42
16, 35,
946
38, 41, 42
33, 35
1078
16, 21, 24, 35 752
35, 41, 44 1212
35
1150
35, 36, 39 1198
29, 30, 35 1103
29, 30, 35 1203
10, 35, 40, 44 1142
35, 39
710
9, 35, 42
911
30, 32, 35, 43 916
35, 38, 41, 44 958
14, 35
987
35, 43
1141
30, 35
1102
7, 35, 37 1079
35
968
16, 35
891
29, 35, 40 987
35, 39, 43 960
6, 19, 35, 1076
36, 37
35, 39, 43 1015
16, 20, 31, 35 784
16, 35
1134
35, 38, 41, 42 997
16, 35,
714
41, 42, 45

35

Nr.
marcă
M 2021 00993 179448

35
35

M 2019 04666 179449
M 2021 03938 179450

35
35
35
35
35

M 2021 00684
M 2021 05386
M 2021 03855
M 2017 08151
M 2014 05739

35

M 2014 05738 179670

35

M 2014 05740 179671

35
35
35
35
35
35

M 2021 03827
M 2021 04372
M 2020 03725
M 2017 06905
M 2021 04366
M 2021 06032

179678
179679
179686
179690
179692
179694

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 04706
M 2021 02447
M 2021 02448
M 2021 02458
M 2021 02459
M 2021 02460
M 2021 02462
M 2021 04339
M 2021 05620
M 2021 04838
M 2021 04960

179700
179702
179703
179704
179705
179706
179707
179708
179710
179713
179714

35

M 2021 05775 179718

35
35
35
35

M 2021 03761
M 2021 06157
M 2017 02548
M 2021 05380

35

M 2021 05378 179736

35
35
35
35

M 2021 04424
M 2021 04251
M 2021 06088
M 2021 03117

1358

Nr. depozit

179451
179453
179461
179464
179668

179723
179726
179729
179735

179737
179739
179740
179742

Clase NISA pag.
7, 9, 35, 36, 775
37, 38, 39,
40, 41, 42
35, 41
731
29, 30,
917
35, 39, 43
30, 35, 43 772
35, 41
1115
35
904
29, 31, 35 727
16, 35,
705
38, 41, 42
16, 35,
705
38, 41, 42
16, 35,
705
38, 41, 42
35, 36
900
35, 36
979
35, 44
736
35, 42
726
3, 35, 42
977
9, 16, 35, 1238
38, 41
19, 35, 37, 42 1015
29, 30, 35, 43 828
29, 30, 35, 43 828
35, 36, 41 829
35, 36, 41 830
35, 36, 41 831
35, 36, 41 831
9, 35, 42
975
35
1150
35, 43
1031
2, 7, 8, 9, 10, 1057
11, 12, 13,
18, 19, 21,
25, 26, 28, 35
16, 20, 25, 1195
28, 35, 41
35, 44
891
35, 41, 44, 45 1252
7, 9, 35
724
35, 39,
1113
41, 43, 45
35, 39,
1112
41, 43, 45
35
986
35
968
35, 38, 41 1246
35, 42
862
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

35
35

Nr.
marcă
M 2021 05765 179743
M 2021 05244 179745

35

M 2021 05245 179746

35

M 2021 05242 179747

35
35
35
35

M 2021 03263
M 2020 07548
M 2021 04239
M 2015 03334

179749
179754
179755
179764

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 09382
M 2021 05025
M 2021 04973
M 2021 03037
M 2021 05660
M 2021 04916
M 2021 03674
M 2020 07258
M 2020 07264
M 2020 07263
M 2020 07255
M 2020 07259
M 2020 07256
M 2020 04685
M 2021 05767

179765
179766
179767
179772
179778
179781
179790
179792
179793
179794
179795
179796
179797
179799
179800

35
35
35
35
35

M 2021 05292
M 2021 00383
M 2015 04711
M 2021 04095
M 2020 08681

179810
179813
179814
179817
179818

35
35
35
35
35
35
35

M 2021 04842
M 2021 04148
M 2021 02407
M 2021 05958
M 2021 04353
M 2021 04739
M 2021 05934

179819
179820
179822
179827
179832
179833
179834

35
35
35
35
35
35

M 2021 04868
M 2021 04869
M 2021 04870
M 2021 04866
M 2021 04864
M 2021 04865

179835
179836
179837
179838
179840
179841

Clase NISA pag.

Clasă

30, 35, 43 1186
29, 30,
1087
31, 32, 35
29, 30,
1091
31, 32, 35
29, 30,
1084
31, 32, 35
33, 35
867
6, 35, 38
752
35, 39, 43 960
5, 35, 41,
713
44, 45
35, 42
765
35, 39, 43 1066
35
1059
16, 35, 40, 41 860
35, 43
1158
9, 18, 25, 35 1053
35, 37, 39 889
7, 35
750
7, 35
751
7, 35
751
7, 35
749
7, 35
750
7, 35
749
35
738
9, 11, 14, 16, 1187
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 35
21, 35
1101
30, 35, 39 768
30, 31, 35 718
35, 36, 41 928
29, 30, 31, 32, 760
33, 34, 35, 43
16, 35
1033
29, 31, 35, 44 935
16, 35, 41 822
9, 35, 36, 42 1223
11, 35
977
35
1021
33, 35, 39, 1219
41, 43, 44
29, 30, 35, 43 1042
29, 30, 35, 43 1042
29, 30, 35, 43 1043
29, 30, 35, 43 1040
29, 30, 35, 43 1039
29, 30, 35, 43 1040

35

Nr.
marcă
M 2021 04889 179843

35

M 2015 04534 179845

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2015 04839
M 2021 00590
M 2015 01897
M 2020 06278
M 2020 06277
M 2020 06273
M 2020 06274
M 2020 06276
M 2021 03818
M 2021 03168

179847
179849
179850
179855
179856
179857
179858
179859
179861
179864

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 02350
M 2021 02351
M 2020 06443
M 2021 02352
M 2021 02349
M 2021 03166
M 2021 03165
M 2021 03160
M 2021 05791
M 2015 04968
M 2015 04967
M 2015 04966
M 2021 06122
M 2021 06018

179866
179867
179868
179869
179871
179874
179875
179885
179894
179899
179900
179901
179906
179907

35

M 2021 04987 179908

35

M 2021 02821 179910

35

M 2020 06193 179911

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 03870
M 2021 03423
M 2021 05712
M 2021 05711
M 2021 02953
M 2021 05454
M 2015 02893
M 2021 02318
M 2021 02317
M 2015 04114
M 2021 02423
M 2021 04531
M 2021 05015
M 2021 05017

1359

Nr. depozit

179912
179913
179915
179916
179917
179918
179919
179925
179926
179932
179934
179940
179942
179943

Clase NISA pag.
3, 5, 8, 10, 1045
16, 18, 20, 35
6, 19, 35,
717
37, 40, 42
35, 39
719
10, 35
769
35, 38, 41 709
35, 38, 41 744
35, 38, 41 744
35, 38, 41 743
35, 38, 41 744
35, 38, 41 744
35, 36, 42 900
35, 38,
865
39, 41, 42
16, 20, 35 803
16, 20, 35 809
35, 38
746
16, 20, 35 815
16, 20, 35 797
35, 38, 41 864
35, 38, 41 863
35, 38, 41 862
25, 35
1200
4, 35
720
4, 35
720
4, 35
719
3, 35
1248
12, 20, 24, 1230
25, 28, 35, 41
9, 35, 36, 1061
38, 41
9, 20, 21,
839
28, 35
16, 35, 38, 743
41, 42, 45
5, 35
910
7, 11, 35
882
3, 5, 35
1174
3, 5, 35
1173
20, 35, 42 854
35, 36, 37 1128
12, 35
711
3, 16, 21, 35 796
3, 16, 21, 35 795
19, 20, 21, 35 716
9, 35
824
25, 35, 41 999
35, 37, 39, 42 1064
29, 35
1065
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

35

Nr.
marcă
M 2020 06319 179945

35

M 2021 02855 179953

35
35

M 2021 02708 179958
M 2021 04742 179967

35
35

M 2020 08530 179968
M 2021 01615 179971

35

M 2021 01616 179972

35
35
35
35
35

M 2021 02882
M 2021 02881
M 2021 02880
M 2021 04967
M 2020 05993

179977
179978
179979
179983
179984

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2019 07574
M 2021 03989
M 2021 03988
M 2021 03959
M 2015 08410
M 2015 03513
M 2021 05074
M 2021 01555
M 2021 04473
M 2021 04471
M 2021 02892
M 2021 01175
M 2020 04025
M 2014 06610
M 2021 05363

179986
179989
179990
179993
179994
179996
179999
180005
180007
180008
180009
180010
180012
180015
180019

35

M 2021 05361 180021

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 05083
M 2021 05323
M 2021 04833
M 2021 04120
M 2021 04106
M 2020 06456
M 2021 04387
M 2021 06426
M 2021 06270
M 2021 04322
M 2021 04250

35
35

M 2021 06440 180061
M 2019 07438 180062

180022
180023
180030
180032
180034
180037
180039
180041
180042
180044
180057

Clase NISA pag.

Clasă

16, 28,
745
35, 41, 42
35, 36,
850
41, 42, 45
35
836
6, 19, 20, 1022
35, 40, 42
8, 35
759
33, 35,
788
39, 41, 43
33, 35,
788
39, 41, 43
29, 35
852
29, 35
852
29, 35
851
35
1058
29, 30, 31, 32, 739
33, 35, 39, 41
21, 35
732
3, 16, 35
921
3, 16, 35
921
35, 44
920
35
722
21, 35, 39 714
35, 45
1069
35, 36, 41 786
35, 42
989
35, 42
988
35, 41, 43 853
35, 41, 45 780
35, 41
737
5, 35
707
7, 9, 11, 29, 1109
30, 32, 35, 43
7, 9, 11, 29, 1107
30, 32, 35, 43
35
1069
35, 38, 41 1105
14, 35
1029
16, 35, 37, 42 930
16, 35, 37, 42 928
16, 35, 38, 41 747
35, 38, 41, 42 981
35, 43
1267
35, 41
1263
35, 36, 41 972
9, 16, 35,
965
38, 41, 42
35
1267
16, 35
731

35

Nr.
marcă
M 2021 06309 180537

35
35
35
35
35

M 2020 01636
M 2020 01635
M 2021 05087
M 2017 07304
M 2021 05658

35
35

M 2021 05676 180554
M 2021 04959 180555

35
35
35

M 2021 05267 180560
M 2021 04675 180562
M 2019 02894 180563

35

M 2015 04204 180564

35

M 2015 03220 180565

35

M 2015 03221 180566

35

M 2015 03222 180567

35

M 2015 04561 180568

35

M 2021 05065 180569

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 05216
M 2021 04723
M 2021 01104
M 2021 04758
M 2017 04863
M 2021 06211
M 2021 04009
M 2021 06277
M 2021 05257
M 2021 05001
M 2021 05434
M 2021 04860
M 2021 04124

35

M 2021 04123 180592

35
35
35
35

M 2021 02754
M 2021 04159
M 2021 04190
M 2021 04558

1360

Nr. depozit

180542
180543
180545
180548
180553

180572
180574
180576
180578
180580
180581
180583
180585
180587
180588
180589
180590
180591

180595
180597
180599
180600

Clase NISA pag.
9, 10, 35, 1265
41, 42, 44
35
735
35
735
35
1070
28, 35, 41 726
9, 35, 38, 1152
41, 42, 45
35
1161
35, 36, 41, 1056
42, 43, 44, 45
35, 38
1097
2, 35
1013
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
16, 35,
716
38, 41, 42
16, 35,
711
38, 41, 42
16, 35,
711
38, 41, 42
16, 35,
712
38, 41, 42
16, 35,
717
38, 41, 42
21, 35,
1067
37, 41, 43
35, 41
1081
9, 35, 37, 42 1016
28, 35
778
35, 41, 44 1025
3, 35, 45
725
29, 35, 39, 43 1261
35, 43
923
5, 35
1264
19, 35
1095
35, 37, 39 1063
35
1126
9, 35, 44 1035
9, 16, 35,
933
38, 41, 42
9, 16, 35,
932
38, 41, 42
7, 35, 37
838
16, 33, 35, 43 938
30, 35, 43 951
35, 42, 45 1001
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
35
35

Nr.
marcă
M 2021 04565 180601
M 2015 01194 180602

35
35

M 2021 06640 180603
M 2020 04263 180606

35
35
35
35
35

M 2021 05172
M 2021 06417
M 2021 00281
M 2021 04501
M 2021 05705

35

M 2021 04598 180613

35
35
35
36
36
36
36
36
36

M 2021 05253
M 2021 04845
M 2021 04846
M 2021 05727
M 2021 05756
M 2021 05764
M 2021 05771
M 2021 06035
M 2021 06130

36

M 2021 04293 179487

36
36
36
36
36
36
36
36

M 2021 06179
M 2021 06054
M 2021 03569
M 2021 05780
M 2021 02223
M 2021 04061
M 2021 04062
M 2021 05159

36

M 2021 00993 179448

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Nr. depozit

M 2021 04329
M 2021 05390
M 2021 03827
M 2021 04372
M 2021 05938
M 2021 05933
M 2021 05937
M 2021 05935
M 2021 02458
M 2021 02459
M 2021 02460
M 2021 02462

180607
180609
180610
180611
180612

180614
180615
180616
180431
180438
180445
180446
180479
180489

179506
179509
179512
179522
179533
179539
179540
179439

179454
179669
179678
179679
179696
179697
179698
179699
179704
179705
179706
179707

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

5, 35
1002
3, 9, 10, 21, 709
35, 37, 40, 44
32, 33, 35 1268
9, 35, 36,
738
41, 42, 45
9, 35, 37 1078
35, 39
1266
35, 41, 42 766
16, 35, 42 996
9, 16, 35, 1165
38, 41, 42
16, 35,
1006
38, 41, 42
35, 41
1095
29, 35
1033
29, 35
1034
35, 36, 37 1175
35, 36, 37 1181
35, 36, 37 1184
36
1194
36
1239
35, 36, 41, 1251
42, 44, 45
35, 36, 37, 970
41, 43, 44
35, 36, 37 1259
16, 35, 36, 41 1242
36
887
35, 36, 39 1198
36, 42
795
36
925
36
926
6, 19, 35, 1076
36, 37
7, 9, 35, 36, 775
37, 38, 39,
40, 41, 42
36, 37
974
36, 41
1118
35, 36
900
35, 36
979
36, 37
1221
36, 37
1218
36, 37
1220
36, 37
1219
35, 36, 41 829
35, 36, 41 830
35, 36, 41 831
35, 36, 41 831

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

M 2021 04132
M 2021 03382
M 2021 05160
M 2021 04095
M 2021 05958
M 2015 05085
M 2020 08713
M 2021 03818
M 2021 03577
M 2020 09315

36
36

M 2020 09057
M 2021 04987

36
36
36

M 2021 05454
M 2021 05054
M 2021 02855

36
36
36
36
36
36
36
36

M 2021 01555
M 2021 05294
M 2021 05317
M 2020 00443
M 2021 04677
M 2021 04322
M 2021 04436
M 2021 04959

36
36

M 2021 00990
M 2020 04263

37
37
37
37
37

M 2021 05727
M 2021 05756
M 2021 05764
M 2021 05894
M 2021 05913

37

M 2021 05920

37
37
37
37

M 2021 05948
M 2021 06166
M 2021 06177
M 2021 04293

37
37
37
37

M 2021 02865
M 2021 06065
M 2021 06179
M 2021 05381

37
37

M 2021 05379
M 2021 01388

1361

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
179709
36, 43
934
179760
36, 39, 42 870
179798 36, 37, 41, 43 1077
179817
35, 36, 41 928
179827 9, 35, 36, 42 1223
179846
36
720
179860
36
760
179861
35, 36, 42 900
179862
9, 36, 41
887
179884
9, 16, 36,
764
41, 42, 44
179902
36
762
179908
9, 35, 36, 1061
38, 41
179918
35, 36, 37 1128
179949
6, 36, 37 1066
179953
35, 36,
850
41, 42, 45
180005
35, 36, 41 786
180006 36, 39, 42, 45 1101
180011
36, 41
1104
180017
36
734
180033
36
1013
180044
35, 36, 41 972
180552
36
987
180555
35, 36, 41, 1056
42, 43, 44, 45
180593
36
775
180606
9, 35, 36,
738
41, 42, 45
180431
35, 36, 37 1175
180438
35, 36, 37 1181
180445
35, 36, 37 1184
180464 1, 19, 35, 37 1211
180468
19, 20,
1215
35, 37, 42
180469
11, 21,
1216
35, 37, 42
180472
35, 37
1223
180493
37
1256
180496
37
1258
179487
35, 36, 37, 970
41, 43, 44
179495
19, 37
851
179497
37, 45
1245
179506
35, 36, 37 1259
179507
19, 35,
1113
37, 39, 41
179514
35, 37
1112
179524
37, 45
782
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

37
37

Nr.
marcă
M 2021 05183 179429
M 2021 05159 179439

37

M 2021 00993 179448

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

M 2021 04329
M 2020 08370
M 2021 03844
M 2021 05938
M 2021 05933
M 2021 05937
M 2021 05935
M 2021 04706
M 2021 04854
M 2021 04210
M 2021 04569
M 2021 03674
M 2021 05160
M 2021 04507
M 2021 04649
M 2015 04534

179454
179462
179680
179696
179697
179698
179699
179700
179734
179750
179768
179790
179798
179801
179804
179845

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

M 2021 04963
M 2021 05454
M 2020 07772
M 2021 05015
M 2021 05054
M 2021 04625
M 2021 04950
M 2021 04120
M 2021 04106
M 2021 02436
M 2021 02439
M 2021 02437
M 2021 02440
M 2021 04906
M 2019 02894

179851
179918
179936
179942
179949
179950
180026
180032
180034
180048
180049
180050
180051
180539
180563

37

M 2021 05065 180569

37
37
37
37
37

M 2021 04723
M 2021 04729
M 2021 05001
M 2021 02754
M 2015 01194

180574
180575
180588
180595
180602

Clase NISA pag.

Clasă

7, 35, 37 1079
6, 19, 35, 1076
36, 37
7, 9, 35, 36, 775
37, 38, 39,
40, 41, 42
36, 37
974
37, 42
756
37, 40, 42 901
36, 37
1221
36, 37
1218
36, 37
1220
36, 37
1219
19, 35, 37, 42 1015
37, 38, 42, 45 1034
37
956
37, 44
1003
35, 37, 39 889
36, 37, 41, 43 1077
11, 37
997
37
1012
6, 19, 35,
717
37, 40, 42
6, 37
1058
35, 36, 37 1128
19, 37
752
35, 37, 39, 42 1064
6, 36, 37 1066
37
1011
9, 37, 42 1055
16, 35, 37, 42 930
16, 35, 37, 42 928
6, 19, 37
826
6, 19, 37
827
6, 19, 37
826
6, 19, 37
827
37, 38, 39, 45 1052
6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
21, 35,
1067
37, 41, 43
9, 35, 37, 42 1016
37
1020
35, 37, 39 1063
7, 35, 37
838
3, 9, 10, 21, 709
35, 37, 40, 44

37
38
38

1362

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 05172 180607
9, 35, 37 1078
M 2021 05165 180424 25, 38, 40, 41 1077
M 2021 04972 180426
16, 35,
1058
38, 41, 42
M 2021 06141 180491 9, 35, 38, 41 1252
M 2021 06178 180497
28, 38, 42 1258
M 2021 04171 180505
38, 41
944
M 2021 05990 179489
9, 16, 35, 1226
38, 41, 45
M 2021 05992 179490
9, 16, 35, 1227
38, 41, 45
M 2021 05024 179513 38, 39, 41, 42 1065
M 2021 04323 180519 35, 38, 41, 42 974
M 2021 05395 180521
16, 35,
1119
38, 41, 42
M 2021 04500 180522
16, 35,
991
38, 41, 42
M 2021 04185 180523
16, 35,
946
38, 41, 42
M 2021 04233 179544 35, 38, 41, 44 958
M 2021 04004 179430
9, 38, 41
922
M 2021 04521 179443 35, 38, 41, 42 997
M 2021 00993 179448 7, 9, 35, 36, 775
37, 38, 39,
40, 41, 42
M 2014 05739 179668
16, 35,
705
38, 41, 42
M 2014 05738 179670
16, 35,
705
38, 41, 42
M 2014 05740 179671
16, 35,
705
38, 41, 42
M 2021 06032 179694
9, 16, 35, 1238
38, 41
M 2021 04854 179734 37, 38, 42, 45 1034
M 2021 06088 179740
35, 38, 41 1246
M 2020 07548 179754
6, 35, 38
752
M 2015 01897 179850
35, 38, 41 709
M 2020 06278 179855
35, 38, 41 744
M 2020 06277 179856
35, 38, 41 744
M 2020 06273 179857
35, 38, 41 743
M 2020 06274 179858
35, 38, 41 744
M 2020 06276 179859
35, 38, 41 744
M 2021 03168 179864
35, 38,
865
39, 41, 42
M 2020 06443 179868
35, 38
746
M 2021 03166 179874
35, 38, 41 864
M 2021 03165 179875
35, 38, 41 863
M 2021 03160 179885
35, 38, 41 862
M 2021 04987 179908
9, 35, 36, 1061
38, 41
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
38

Nr.
marcă
M 2020 06193 179911

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

M 2021 02259
M 2014 05594
M 2014 05593
M 2021 04537
M 2021 06242
M 2021 05323
M 2021 02696
M 2020 06456
M 2021 04387
M 2021 04250

179927
179947
179948
179957
180004
180023
180028
180037
180039
180057

38
38
38
38

M 2021 05259
M 2021 05260
M 2021 04906
M 2021 05658

180063
180064
180539
180553

38
38

M 2021 05267 180560
M 2015 04204 180564

38

M 2015 03220 180565

38

M 2015 03221 180566

38

M 2015 03222 180567

38

M 2015 04561 180568

38
38

M 2021 05302 180573
M 2021 04124 180591

38

M 2021 04123 180592

38

M 2021 05705 180612

38

M 2021 04598 180613

39

M 2021 05778 180447

39
39
39

Nr. depozit

M 2021 05830 180454
M 2021 05876 180461
M 2021 05909 180467

Clase NISA pag.

Clasă

16, 35, 38, 743
41, 42, 45
38
795
38
704
38
704
9, 16, 38, 41 999
38, 41
1262
35, 38, 41 1105
16, 38
834
16, 35, 38, 41 747
35, 38, 41, 42 981
9, 16, 35,
965
38, 41, 42
9, 38, 42 1096
9, 38, 42 1097
37, 38, 39, 45 1052
9, 35, 38, 1152
41, 42, 45
35, 38
1097
16, 35,
716
38, 41, 42
16, 35,
711
38, 41, 42
16, 35,
711
38, 41, 42
16, 35,
712
38, 41, 42
16, 35,
717
38, 41, 42
38, 41
1103
9, 16, 35,
933
38, 41, 42
9, 16, 35,
932
38, 41, 42
9, 16, 35, 1165
38, 41, 42
16, 35,
1006
38, 41, 42
1, 2, 3, 4, 5, 1196
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 39
30, 35, 39, 43 1205
30, 39
1210
29, 30, 31, 39 1214

39

1363

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 06112 180488 6, 19, 20, 35, 1247
39, 40, 45
M 2021 06170 180494
33, 35, 39 1256
M 2021 06062 179488
39, 41, 43 1244
M 2021 04050 179502
35, 39, 44 924
M 2021 05381 179507
19, 35,
1113
37, 39, 41
M 2021 05024 179513 38, 39, 41, 42 1065
M 2021 01915 179515
30, 35,
790
39, 41, 43
M 2021 02420 179517
39
824
M 2021 05780 179522
35, 36, 39 1198
M 2015 02585 179534
35, 39
710
M 2021 04240 179437
35, 39, 43 960
M 2021 04708 179440
35, 39, 43 1015
M 2021 00993 179448 7, 9, 35, 36, 775
37, 38, 39,
40, 41, 42
M 2021 03938 179450
29, 30,
917
35, 39, 43
M 2021 05380 179735
35, 39,
1113
41, 43, 45
M 2021 05378 179736
35, 39,
1112
41, 43, 45
M 2021 04239 179755
35, 39, 43 960
M 2021 03382 179760
36, 39, 42 870
M 2021 05025 179766
35, 39, 43 1066
M 2021 03674 179790
35, 37, 39 889
M 2015 03673 179791
39, 41
715
M 2021 00383 179813
30, 35, 39 768
M 2021 05934 179834
33, 35, 39, 1219
41, 43, 44
M 2015 04839 179847
35, 39
719
M 2020 08406 179854
39
758
M 2021 03168 179864
35, 38,
865
39, 41, 42
M 2021 02353 179870
39
821
M 2021 05015 179942 35, 37, 39, 42 1064
M 2020 06430 179944
39
745
M 2021 04313 179955
7, 39, 40
971
M 2021 05891 179959
39
1210
M 2021 01615 179971
33, 35,
788
39, 41, 43
M 2021 01616 179972
33, 35,
788
39, 41, 43
M 2021 00620 179980
1, 31, 39
771
M 2020 05993 179984 29, 30, 31, 32, 739
33, 35, 39, 41
M 2015 03513 179996
21, 35, 39 714
M 2021 05294 180006 36, 39, 42, 45 1101
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
39
39

39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

40
41
41
41
41
41
41
41
41

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
Clasă
marcă
M 2021 04906 180539 37, 38, 39, 45 1052
41
M 2019 02894 180563 6, 9, 11, 14, 728
41
16, 17, 20, 21,
41
24, 26, 27, 28,
41
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
41
M 2020 00651 180579
39
734
41
M 2021 06211 180581 29, 35, 39, 43 1261
41
M 2021 05001 180588
35, 37, 39 1063
41
M 2021 01708 180594
39, 41
789
41
M 2021 06417 180609
35, 39
1266
41
M 2021 05165 180424 25, 38, 40, 41 1077
41
M 2021 06112 180488 6, 19, 20, 35, 1247
39, 40, 45
41
M 2021 05616 179508
6, 40
1149
41
M 2021 04998 179510
6, 16, 17, 1062
20, 21, 35,
41
40, 41, 42
M 2021 05601 179530 10, 35, 40, 44 1142
41
M 2021 04468 179428
11, 40
988
41
M 2021 04429 179434
29, 35, 40 987
41
M 2021 00993 179448 7, 9, 35, 36, 775
41
37, 38, 39,
40, 41, 42
41
M 2021 03844 179680
37, 40, 42 901
41
M 2021 03037 179772 16, 35, 40, 41 860
M 2015 04534 179845
6, 19, 35,
717
37, 40, 42
41
M 2021 05776 179922
40, 41, 42 1195
41
M 2021 04313 179955
7, 39, 40
971
M 2021 04742 179967
6, 19, 20, 1022
41
35, 40, 42
41
M 2021 04657 179991
20, 40
1012
41
M 2020 07966 180003
20, 40, 42 753
M 2019 02894 180563 6, 9, 11, 14, 728
41
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
41
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
41
M 2015 01194 180602 3, 9, 10, 21, 709
41
35, 37, 40, 44
41
M 2021 05164 180423
41
1077
M 2021 05165 180424 25, 38, 40, 41 1077
M 2021 03193 180425
16, 35, 41 866
41
M 2021 04972 180426
16, 35,
1058
41
38, 41, 42
41
M 2021 05750 180436
25, 35, 41 1179
41
M 2014 04320 180458 5, 25, 32, 33, 703
41
35, 41, 43
M 2021 05889 180463
25, 41
1210
M 2021 05945 180471
41, 43
1222
1364

Nr. depozit
M 2021 06038
M 2021 06051
M 2021 06098
M 2021 06130

Nr.
marcă
180480
180483
180487
180489

M 2021 06135
M 2021 06141
M 2021 06162
M 2021 04170
M 2021 04171
M 2014 05299
M 2021 04293

180490
180491
180492
180504
180505
180510
179487

M 2021 06062 179488
M 2021 05990 179489
M 2021 05992 179490
M 2021 05366
M 2021 02196
M 2021 06041
M 2021 05381

179491
179492
179501
179507

M 2021 06054 179509
M 2021 04998 179510
M 2021 05024 179513
M 2021 01915 179515
M 2021 04323 180519
M 2018 04477 180520
M 2021 05395 180521
M 2021 04500 180522
M 2021 04185 180523
M 2021 05384 179519
M 2021 05897 179520
M 2021 03799 179532
M 2021 04233
M 2021 04004
M 2021 04113
M 2021 04521
M 2015 03660

179544
179430
179438
179443
179445

Clase NISA pag.
35, 41
1239
35, 41, 45 1241
41
1247
35, 36, 41, 1251
42, 44, 45
41
1252
9, 35, 38, 41 1252
41
1254
9, 16, 41
942
38, 41
944
41
704
35, 36, 37, 970
41, 43, 44
39, 41, 43 1244
9, 16, 35, 1226
38, 41, 45
9, 16, 35, 1227
38, 41, 45
41
1111
16, 35, 41 794
35, 41
1240
19, 35,
1113
37, 39, 41
16, 35, 36, 41 1242
6, 16, 17, 1062
20, 21, 35,
40, 41, 42
38, 39, 41, 42 1065
30, 35,
790
39, 41, 43
35, 38, 41, 42 974
41
727
16, 35,
1119
38, 41, 42
16, 35,
991
38, 41, 42
16, 35,
946
38, 41, 42
41
1115
35, 41, 44 1212
3, 20, 27,
892
29, 30, 32,
33, 41, 43
35, 38, 41, 44 958
9, 38, 41
922
41
929
35, 38, 41, 42 997
16, 35,
714
41, 42, 45
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

41

Nr.
marcă
M 2021 00993 179448

41
41
41
41
41
41

M 2019 04666
M 2021 05386
M 2021 04756
M 2021 04377
M 2021 05390
M 2014 05739

41

M 2014 05738 179670

41

M 2014 05740 179671

41
41
41
41
41

M 2021 05918
M 2021 03851
M 2015 03454
M 2015 03453
M 2021 06032

179681
179687
179688
179689
179694

41
41
41
41
41
41

M 2021 02704
M 2021 02458
M 2021 02459
M 2021 02460
M 2021 02462
M 2021 05775

179701
179704
179705
179706
179707
179718

41
41
41
41
41

M 2021 05710
M 2021 06157
M 2021 06021
M 2015 03240
M 2021 05380

179721
179726
179727
179731
179735

41

M 2021 05378 179736

41
41
41
41
41
41

M 2021 04830
M 2021 06088
M 2021 01587
M 2021 05991
M 2021 03381
M 2015 03334

179738
179740
179748
179752
179758
179764

41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 03037
M 2021 01732
M 2021 04048
M 2021 04734
M 2015 03673
M 2021 05160
M 2021 03202
M 2021 04237

179772
179773
179785
179787
179791
179798
179805
179809

179449
179453
179463
179667
179669
179668

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

7, 9, 35, 36, 775
37, 38, 39,
40, 41, 42
35, 41
731
35, 41
1115
41
1025
16, 41
979
36, 41
1118
16, 35,
705
38, 41, 42
16, 35,
705
38, 41, 42
16, 35,
705
38, 41, 42
41, 43
1215
41, 42
902
41
713
41
713
9, 16, 35, 1238
38, 41
41
835
35, 36, 41 829
35, 36, 41 830
35, 36, 41 831
35, 36, 41 831
16, 20, 25, 1195
28, 35, 41
41
1173
35, 41, 44, 45 1252
41
1237
16, 28, 41 712
35, 39,
1113
41, 43, 45
35, 39,
1112
41, 43, 45
41, 44
1029
35, 38, 41 1246
41, 43, 44 787
41
1226
41
870
5, 35, 41,
713
44, 45
16, 35, 40, 41 860
41, 43
789
41
923
41
1021
39, 41
715
36, 37, 41, 43 1077
41
866
41
959

41
41
41
41
41
41

M 2021 05108
M 2021 04095
M 2021 05482
M 2021 02407
M 2021 04648
M 2021 05934

Nr.
marcă
179811
179817
179821
179822
179829
179834

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2015 01897
M 2021 04722
M 2021 04880
M 2020 06278
M 2020 06277
M 2020 06273
M 2020 06274
M 2020 06276
M 2021 03577
M 2020 08626
M 2021 03168

179850
179852
179853
179855
179856
179857
179858
179859
179862
179863
179864

41
41
41
41

M 2021 03166
M 2021 03165
M 2021 04246
M 2020 09315

179874
179875
179876
179884

41
41
41
41

M 2021 03160
M 2021 06049
M 2021 05109
M 2021 06018

179885
179895
179896
179907

41

M 2021 04987 179908

41

M 2020 06193 179911

41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 02077
M 2021 05776
M 2020 08451
M 2021 03875
M 2021 04245
M 2021 04243
M 2021 04531
M 2020 06319

41

M 2021 02855 179953

41
41

M 2021 04537 179957
M 2021 01615 179971

41

M 2021 01616 179972

41

M 2021 04589 179981

1365

179914
179922
179928
179933
179935
179939
179940
179945

Clase NISA pag.
21, 28, 41 1070
35, 36, 41 928
41, 43
1132
16, 35, 41 822
41
1011
33, 35, 39, 1219
41, 43, 44
35, 38, 41 709
9, 41, 42 1016
9, 41, 42 1045
35, 38, 41 744
35, 38, 41 744
35, 38, 41 743
35, 38, 41 744
35, 38, 41 744
9, 36, 41
887
41
759
35, 38,
865
39, 41, 42
35, 38, 41 864
35, 38, 41 863
41
964
9, 16, 36,
764
41, 42, 44
35, 38, 41 862
41
1241
41
1071
12, 20, 24, 1230
25, 28, 35, 41
9, 35, 36, 1061
38, 41
16, 35, 38, 743
41, 42, 45
41
792
40, 41, 42 1195
41
759
41, 44
912
41
964
41
961
25, 35, 41 999
16, 28,
745
35, 41, 42
35, 36,
850
41, 42, 45
9, 16, 38, 41 999
33, 35,
788
39, 41, 43
33, 35,
788
39, 41, 43
41
1005
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 05993 179984 29, 30, 31, 32, 739
33, 35, 39, 41
M 2015 02886 180000
41
710
M 2021 06242 180004
38, 41
1262
M 2021 01555 180005
35, 36, 41 786
M 2021 02892 180009
35, 41, 43 853
M 2021 01175 180010
35, 41, 45 780
M 2021 05317 180011
36, 41
1104
M 2020 04025 180012
35, 41
737
M 2021 05323 180023
35, 38, 41 1105
M 2021 02697 180029
41
835
M 2020 06456 180037 16, 35, 38, 41 747
M 2021 04387 180039 35, 38, 41, 42 981
M 2021 06270 180042
35, 41
1263
M 2021 05274 180043
16, 41
1099
M 2021 04322 180044
35, 36, 41 972
M 2021 05532 180047
28, 41
1140
M 2021 04250 180057
9, 16, 35,
965
38, 41, 42
M 2021 05706 180060
41
1172
M 2021 06309 180537
9, 10, 35, 1265
41, 42, 44
M 2021 05514 180544
25, 41
1133
M 2017 07304 180548
28, 35, 41 726
M 2021 05658 180553
9, 35, 38, 1152
41, 42, 45
M 2021 04959 180555
35, 36, 41, 1056
42, 43, 44, 45
M 2019 02894 180563 6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
M 2015 04204 180564
16, 35,
716
38, 41, 42
M 2015 03220 180565
16, 35,
711
38, 41, 42
M 2015 03221 180566
16, 35,
711
38, 41, 42
M 2015 03222 180567
16, 35,
712
38, 41, 42
M 2015 04561 180568
16, 35,
717
38, 41, 42
M 2021 05065 180569
21, 35,
1067
37, 41, 43
M 2021 05216 180572
35, 41
1081
M 2021 05302 180573
38, 41
1103
M 2020 00745 180577
41
734
M 2021 04758 180578
35, 41, 44 1025

Clasă

1366

Nr. depozit

41

Nr.
marcă
M 2021 04124 180591

41

M 2021 04123 180592

41
41
41
41

M 2021 01708
M 2021 04080
M 2021 05643
M 2020 04263

41
41

M 2021 00281 180610
M 2021 05705 180612

41

M 2021 04598 180613

41
42

M 2021 05253 180614
M 2021 04972 180426

42

M 2021 05748 180460

42
42
42

M 2021 05878 180462
M 2021 03208 179480
M 2021 05913 180468

42

M 2021 05920 180469

42
42

M 2021 06002 180475
M 2021 06130 180489

42
42
42

M 2021 06178 180497
M 2021 04292 180512
M 2021 04998 179510

42
42
42

M 2021 05024 179513
M 2021 04323 180519
M 2021 05395 180521

42

M 2021 04500 180522

42

M 2021 04185 180523

42
42
42
42

M 2021 02223
M 2021 03872
M 2021 04521
M 2015 03660

42

M 2021 00993 179448

42
42

M 2020 08370 179462
M 2021 03941 179666

180594
180596
180605
180606

179533
179535
179443
179445

Clase NISA pag.
9, 16, 35,
933
38, 41, 42
9, 16, 35,
932
38, 41, 42
39, 41
789
41, 44
927
41
1152
9, 35, 36,
738
41, 42, 45
35, 41, 42 766
9, 16, 35, 1165
38, 41, 42
16, 35,
1006
38, 41, 42
35, 41
1095
16, 35,
1058
38, 41, 42
3, 5, 35,
1178
42, 44
42
1210
42
866
19, 20,
1215
35, 37, 42
11, 21,
1216
35, 37, 42
35, 42
1228
35, 36, 41, 1251
42, 44, 45
28, 38, 42 1258
35, 42, 45 969
6, 16, 17, 1062
20, 21, 35,
40, 41, 42
38, 39, 41, 42 1065
35, 38, 41, 42 974
16, 35,
1119
38, 41, 42
16, 35,
991
38, 41, 42
16, 35,
946
38, 41, 42
36, 42
795
9, 35, 42
911
35, 38, 41, 42 997
16, 35,
714
41, 42, 45
7, 9, 35, 36, 775
37, 38, 39,
40, 41, 42
37, 42
756
42
920
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

42

Nr.
marcă
M 2014 05739 179668

42

M 2014 05738 179670

42

M 2014 05740 179671

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

M 2021 03844
M 2021 03851
M 2017 06905
M 2021 04366
M 2021 04706
M 2021 04339
M 2021 00382
M 2021 00381
M 2021 04854
M 2021 03117
M 2021 05235
M 2021 03382
M 2020 09382
M 2021 05570
M 2021 04876
M 2021 04802
M 2021 05958
M 2020 08788
M 2015 04534

179680
179687
179690
179692
179700
179708
179719
179720
179734
179742
179744
179760
179765
179806
179824
179825
179827
179839
179845

42
42
42
42

M 2021 04722
M 2021 04880
M 2021 03818
M 2021 03168

179852
179853
179861
179864

42

M 2020 09315 179884

42
42

M 2021 00640 179893
M 2020 06193 179911

42
42
42
42
42

M 2021 02953
M 2021 05776
M 2021 04898
M 2021 05015
M 2020 06319

42

M 2021 02855 179953

42

M 2021 04742 179967

42
42
42
42

M 2020 07966
M 2021 05294
M 2021 04473
M 2021 04471

179917
179922
179923
179942
179945

180003
180006
180007
180008

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

16, 35,
705
38, 41, 42
16, 35,
705
38, 41, 42
16, 35,
705
38, 41, 42
37, 40, 42 901
41, 42
902
35, 42
726
3, 35, 42
977
19, 35, 37, 42 1015
9, 35, 42
975
9, 42
767
9, 42
767
37, 38, 42, 45 1034
35, 42
862
16, 42, 44 1083
36, 39, 42 870
35, 42
765
42
1140
42
1044
42
1027
9, 35, 36, 42 1223
9, 42
761
6, 19, 35,
717
37, 40, 42
9, 41, 42 1016
9, 41, 42 1045
35, 36, 42 900
35, 38,
865
39, 41, 42
9, 16, 36,
764
41, 42, 44
42, 45
772
16, 35, 38, 743
41, 42, 45
20, 35, 42 854
40, 41, 42 1195
42
1050
35, 37, 39, 42 1064
16, 28,
745
35, 41, 42
35, 36,
850
41, 42, 45
6, 19, 20, 1022
35, 40, 42
20, 40, 42 753
36, 39, 42, 45 1101
35, 42
989
35, 42
988

42
42
42
42
42

M 2021 04950
M 2021 04120
M 2021 04106
M 2021 04387
M 2021 04250

42
42
42

M 2021 05259
M 2021 05260
M 2021 06309

42

M 2021 05658

42

M 2021 04959

42

M 2019 02894

42

M 2015 04204

42

M 2015 03220

42

M 2015 03221

42

M 2015 03222

42

M 2015 04561

42
42

M 2021 04723
M 2021 04124

42

M 2021 04123

42
42

M 2021 04558
M 2020 04263

42
42
42
42

M 2021 04946
M 2021 00281
M 2021 04501
M 2021 05705

42

M 2021 04598

43
43
43
43

M 2021 05749
M 2021 05807
M 2021 05830
M 2014 04320

43
43

M 2021 05907
M 2021 05922

1367

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
180026
9, 37, 42 1055
180032 16, 35, 37, 42 930
180034 16, 35, 37, 42 928
180039 35, 38, 41, 42 981
180057
9, 16, 35,
965
38, 41, 42
180063
9, 38, 42 1096
180064
9, 38, 42 1097
180537
9, 10, 35, 1265
41, 42, 44
180553
9, 35, 38, 1152
41, 42, 45
180555
35, 36, 41, 1056
42, 43, 44, 45
180563 6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
180564
16, 35,
716
38, 41, 42
180565
16, 35,
711
38, 41, 42
180566
16, 35,
711
38, 41, 42
180567
16, 35,
712
38, 41, 42
180568
16, 35,
717
38, 41, 42
180574 9, 35, 37, 42 1016
180591
9, 16, 35,
933
38, 41, 42
180592
9, 16, 35,
932
38, 41, 42
180600
35, 42, 45 1001
180606
9, 35, 36,
738
41, 42, 45
180608
42
1055
180610
35, 41, 42 766
180611
16, 35, 42 996
180612
9, 16, 35, 1165
38, 41, 42
180613
16, 35,
1006
38, 41, 42
180435
29, 35, 43 1179
180450
43
1202
180454 30, 35, 39, 43 1205
180458 5, 25, 32, 33, 703
35, 41, 43
180466
30, 35, 43 1214
180470
43
1217
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2021 05945
M 2021 06026
M 2021 06074
M 2021 05516
M 2021 05404
M 2021 04156
M 2021 04291
M 2021 04219
M 2021 04293

Nr.
marcă
180471
180477
180485
180506
180507
180508
180511
180513
179487

43
43
43
43
43

M 2021 06062
M 2021 05278
M 2021 06073
M 2020 05107
M 2021 01915

179488
179496
179511
180518
179515

43

M 2021 03799 179532

43
43
43
43
43
43

M 2021 03928
M 2021 05573
M 2021 04240
M 2021 04708
M 2021 04388
M 2021 03938

179537
179426
179437
179440
179446
179450

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2021 00684
M 2021 04379
M 2021 04879
M 2021 05918
M 2021 01236
M 2021 01558
M 2021 04204
M 2021 02447
M 2021 02448
M 2021 04132
M 2021 01651
M 2021 04838
M 2021 05380

179451
179665
179672
179681
179682
179683
179691
179702
179703
179709
179711
179713
179735

43

M 2021 05378 179736

43
43
43
43
43
43
43

M 2021 05765
M 2021 01587
M 2021 04239
M 2021 04573
M 2021 05025
M 2021 01732
M 2019 01608

179743
179748
179755
179759
179766
179773
179774

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

41, 43
1222
43
1237
43
1246
43
1134
43
1124
30, 43
938
43
969
43
957
35, 36, 37, 970
41, 43, 44
39, 41, 43 1244
43
1100
30, 35, 43 1245
43
739
30, 35,
790
39, 41, 43
3, 20, 27,
892
29, 30, 32,
33, 41, 43
30, 32, 35, 43 916
35, 43
1141
35, 39, 43 960
35, 39, 43 1015
43
981
29, 30,
917
35, 39, 43
30, 35, 43 772
43
980
30, 43
1044
41, 43
1215
43
781
43
786
30, 43
955
29, 30, 35, 43 828
29, 30, 35, 43 828
36, 43
934
43
789
35, 43
1031
35, 39,
1113
41, 43, 45
35, 39,
1112
41, 43, 45
30, 35, 43 1186
41, 43, 44 787
35, 39, 43 960
43
1004
35, 39, 43 1066
41, 43
789
3, 29, 30,
728
31, 32, 43

43
43
43
43

M 2021 04401
M 2021 05660
M 2021 05160
M 2020 08681

43
43

M 2021 05482
M 2021 05934

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2021 04868
M 2021 04869
M 2021 04870
M 2021 04866
M 2021 04864
M 2021 04865
M 2014 04741
M 2021 02348
M 2016 07437
M 2021 02983
M 2020 09126
M 2015 04771
M 2015 04772
M 2021 04901
M 2021 04400
M 2014 06790
M 2021 00860
M 2021 01615

43

M 2021 01616

43
43
43
43
43
43
43

M 2015 02813
M 2021 02892
M 2015 05132
M 2014 06848
M 2021 05429
M 2021 05428
M 2021 05363

43
43

M 2021 05298
M 2021 05361

43
43
43
43
43
43
43
43

M 2014 06007
M 2021 06426
M 2021 03909
M 2015 02989
M 2021 04496
M 2021 04494
M 2021 04332
M 2021 04959

43

M 2014 07284

1368

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
179775
43
982
179778
35, 43
1158
179798 36, 37, 41, 43 1077
179818 29, 30, 31, 32, 760
33, 34, 35, 43
179821
41, 43
1132
179834
33, 35, 39, 1219
41, 43, 44
179835 29, 30, 35, 43 1042
179836 29, 30, 35, 43 1042
179837 29, 30, 35, 43 1043
179838 29, 30, 35, 43 1040
179840 29, 30, 35, 43 1039
179841 29, 30, 35, 43 1040
179848
43
703
179865
43
797
179883
43
723
179888
43
860
179892
43
762
179904
43
718
179905
43
719
179938
30, 43
1051
179952
43
982
179960
29, 43
708
179970
43, 45
774
179971
33, 35,
788
39, 41, 43
179972
33, 35,
788
39, 41, 43
179973
43
710
180009
35, 41, 43 853
180013
31, 43
721
180014
43
708
180016
43
1126
180018
43
1125
180019 7, 9, 11, 29, 1109
30, 32, 35, 43
180020
43
1102
180021 7, 9, 11, 29, 1107
30, 32, 35, 43
180025
43
706
180041
35, 43
1267
180045
43
913
180046
43
711
180058
43
990
180059
43
990
180551
43
975
180555
35, 36, 41, 1056
42, 43, 44, 45
180556
43, 44
708
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

43

Nr.
marcă
M 2021 05065 180569

43
43
43
43
44
44
44

M 2021 06211
M 2021 04009
M 2021 04159
M 2021 04190
M 2021 05731
M 2021 05875
M 2021 05748

44
44

M 2021 06030 180478
M 2021 06130 180489

44

M 2021 04293 179487

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

M 2021 04050
M 2021 05897
M 2021 04724
M 2021 05601
M 2021 04233
M 2021 04904
M 2021 04235
M 2020 03725
M 2021 04572
M 2021 04378
M 2021 03761
M 2021 06157
M 2012 01129
M 2021 04830
M 2021 05235
M 2021 01587
M 2021 04695
M 2015 03334

179502
179520
179525
179530
179544
179452
179455
179686
179715
179716
179723
179726
179730
179738
179744
179748
179763
179764

44
44
44
44
44
44
44

M 2021 04569
M 2020 08251
M 2021 04413
M 2021 04197
M 2021 04198
M 2021 04148
M 2021 05934

179768
179780
179802
179815
179816
179820
179834

44
44

M 2020 09022 179872
M 2020 09315 179884

44
44
44
44

M 2021 01400
M 2021 02101
M 2021 03875
M 2021 04220

180581
180583
180597
180599
180432
180459
180460

179897
179909
179933
179946

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

21, 35,
1067
37, 41, 43
29, 35, 39, 43 1261
35, 43
923
16, 33, 35, 43 938
30, 35, 43 951
44
1176
35, 44
1209
3, 5, 35,
1178
42, 44
44
1238
35, 36, 41, 1251
42, 44, 45
35, 36, 37, 970
41, 43, 44
35, 39, 44 924
35, 41, 44 1212
44
1020
10, 35, 40, 44 1142
35, 38, 41, 44 958
44
1051
44
958
35, 44
736
9, 44
1004
44
980
35, 44
891
35, 41, 44, 45 1252
44
703
41, 44
1029
16, 42, 44 1083
41, 43, 44 787
44
1014
5, 35, 41,
713
44, 45
37, 44
1003
44
755
44
983
10, 44
951
10, 44
951
29, 31, 35, 44 935
33, 35, 39, 1219
41, 43, 44
44
761
9, 16, 36,
764
41, 42, 44
44
783
44
792
41, 44
912
3, 5, 14, 18, 957
25, 28, 44

44
44
44
44

M 2021 04754
M 2021 02451
M 2021 03959
M 2021 06309

44

M 2021 04959 180555

44
44
44
44
44
44
44

M 2014 07284
M 2021 05230
M 2021 04758
M 2021 04860
M 2021 04080
M 2021 04165
M 2015 01194

45
45
45

M 2021 06051 180483
M 2021 06092 180486
M 2021 06112 180488

45

M 2021 06130 180489

45
45

M 2021 04292 180512
M 2021 05990 179489

45

M 2021 05992 179490

45
45
45
45

M 2021 06065
M 2021 01388
M 2021 02834
M 2015 03660

45
45
45

M 2021 06157 179726
M 2021 04854 179734
M 2021 05380 179735

45

M 2021 05378 179736

45
45

M 2021 05383 179757
M 2015 03334 179764

45
45

M 2021 00640 179893
M 2020 06193 179911

45

M 2021 02855 179953

45
45
45
45
45

M 2021 00860
M 2021 05074
M 2021 05294
M 2021 01175
M 2021 00598
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Nr.
marcă
179974
179982
179993
180537

180556
180570
180578
180590
180596
180598
180602

179497
179524
179531
179445

179970
179999
180006
180010
180538

Clase NISA pag.
44
1024
44
829
35, 44
920
9, 10, 35, 1265
41, 42, 44
35, 36, 41, 1056
42, 43, 44, 45
43, 44
708
44
1082
35, 41, 44 1025
9, 35, 44 1035
41, 44
927
44
941
3, 9, 10, 21, 709
35, 37, 40, 44
35, 41, 45 1241
45
1247
6, 19, 20, 35, 1247
39, 40, 45
35, 36, 41, 1251
42, 44, 45
35, 42, 45 969
9, 16, 35, 1226
38, 41, 45
9, 16, 35, 1227
38, 41, 45
37, 45
1245
37, 45
782
45
850
16, 35,
714
41, 42, 45
35, 41, 44, 45 1252
37, 38, 42, 45 1034
35, 39,
1113
41, 43, 45
35, 39,
1112
41, 43, 45
45
1114
5, 35, 41,
713
44, 45
42, 45
772
16, 35, 38, 743
41, 42, 45
35, 36,
850
41, 42, 45
43, 45
774
35, 45
1069
36, 39, 42, 45 1101
35, 41, 45 780
45
770
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Mărci publicate în BOPI nr. 03/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
45
45
45
45
45

45
45
45

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 04906 180539 37, 38, 39, 45 1052
M 2021 05140 180549
45
1071
M 2021 05658 180553
9, 35, 38, 1152
41, 42, 45
M 2021 04959 180555
35, 36, 41, 1056
42, 43, 44, 45
M 2019 02894 180563 6, 9, 11, 14, 728
16, 17, 20, 21,
24, 26, 27, 28,
30, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 45
M 2017 04863 180580
3, 35, 45
725
M 2021 04558 180600
35, 42, 45 1001
M 2020 04263 180606
9, 35, 36,
738
41, 42, 45
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5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI
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

LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR
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MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI
Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare

M 2021
07035/
30/09/2021

VINURI NOBILE ROMÂNEŞTI
Budureasca SAUVIGNON
& SAUVIGNON SCC
D.O.C. DEALU MARE

M 2021
08520/
26/11/2021

WABI PRIVATE LUXURY GAME
RESERVE WATERBERG
WILDERNESS · 1927 ·

M 2021
01979/
12/03/2021

STEIN BESTASIG
INSURANCE BROKER

M 2020
08601/
26/11/2020

LEXISCOR

M 2021
05360/
15/07/2021

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
REVITALIZARE? Ai nevoie
de un espresso! PLASTIC ÎN
PRODUS PAHAR FABRICAT
PARŢIAL DIN PLASTIC

M 2021
07329/
12/10/2021
M 2021
04063/
21/05/2021

Noua reprezentare

VINURI NOBILE ROMÂNEŞTI
Budureasca SAUVIGNON &
SAUVIGNON sec
WABI PRIVATE LUXURY GAME
RESERVE WATERBERG · 1927 ·
STEIN BESTASIG INSURANCE
BROKER
LexiScor

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
REVITALIZARE? Ai nevoie de un
espresso!

IZOTERMA perfecțiunea în ferestre IZOTERMA

Fundația GAUDEAMUS

1375

Fundația GAUDEAMUS
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Modificări nume titular
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

007341
012065

SCHOLL

SATURN NEWCO
LIMITED, 103-105 BATH
ROAD, BERKSHIRE,
SL1 3UH, SLOUGH,
MAREA BRITANIE

SCHOLL`S WELLESS
COMPANY LIMITED,
103-105 BATH ROAD,
BERKSHIRE, SL1 3UH,
SLOUGH, MAREA
BRITANIE

11/1993

034618
023959

AOL

Oath Inc., 22000 AOL
WAY, VA, DULLES,
20166, STATELE UNITE
ALE AMERICII

Yahoo Inc., 22000 AOL
WAY, VA, DULLES,
20166, STATELE UNITE
ALE AMERICII

12/1998

035534
026384

AOL

Oath Inc., 22000 AOL
WAY, VA, DULLES,
20166, STATELE UNITE
ALE AMERICII

Yahoo Inc., 22000 AOL
WAY, VA, DULLES,
20166, STATELE UNITE
ALE AMERICII

03/1998

M 2001
04309
047803

SOFTSTEP

SATURN NEWCO
LIMITED, 103-105 BATH
ROAD, BERKSHIRE,
SL1 3UH, SLOUGH,
MAREA BRITANIE

SCHOLL`S WELLESS
COMPANY LIMITED,
103-105 BATH ROAD,
BERKSHIRE, SL1 3UH,
SLOUGH, MAREA
BRITANIE

03/2002

M 2001
05081
052242

GRĂDINIŢELE
ARC EN CIEL

SCOALA ANASTASIA
POPESCU, STR.
POPA NAN NR. 47B,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LICEUL PEDAGOGIC
02/2003
ANASTASIA POPESCU,
STR. POPA NAN
NR. 47B, SECTOR
2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2002
00419
050050

EUROPA HOTEL

SC ANA HOTELS SA,
BD. POLIGRAFIEI NR. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC ANA HOTELS SRL, 08/2002
BD. POLIGRAFIEI NR. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2002
01063
050521

LINIA VERDE

SC FARES BIO VITAL
SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, ORĂŞTIE,
2600, HUNEDOARA,
ROMANIA

LABORATOARELE
09/2002
FARES BIO VITAL SRL,
STR. PLANTELOR
NR. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, ORĂŞTIE,
2600, HUNEDOARA,
ROMANIA

M 2005
01368
100430

HYDRA GEL

SATURN NEWCO
LIMITED, 103-105 BATH
ROAD, BERKSHIRE,
SL1 3UH, SLOUGH,
MAREA BRITANIE

SCHOLL`S WELLESS
COMPANY LIMITED,
103-105 BATH ROAD,
BERKSHIRE, SL1 3UH,
SLOUGH, MAREA
BRITANIE
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2006
07530
079361

YAHOO !

Oath Inc., 22000 AOL
WAY, DULLES, VA 20166,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Yahoo Inc., 22000 AOL 05/2007
WAY, DULLES, VA 20166,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

M 2006
07531
098559

Y!

Oath Inc., 22000 AOL
WAY, DULLES, VA 20166,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Yahoo Inc., 22000 AOL 02/2009
WAY, DULLES, VA 20166,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

M 2008
04517
097919

PRISUM

SC PRISUM
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
02752
178187

Artmark Investments
of passion

SC GALERIILE
ARTMARK SRL, STR.
LOGOFĂT LUCA
STROICI NR. 18,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARTMARK HOLDING
04/2021
SRL, STR. LOGOFĂT
LUCA STROICI NR. 18,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
02753
178188

CENTRUL CULTURAL
ART SOCIETY

SC GALERIILE
ARTMARK SRL, STR.
LOGOFĂT LUCA
STROICI NR. 18,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARTMARK HOLDING
04/2021
SRL, STR. LOGOFĂT
LUCA STROICI NR. 18,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
04756
141676

DEPENDENT DE ARTĂ

SC GALERIILE
ARTMARK SRL, STR.
C.A. ROSETTI NR.
5, CORP A, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARTMARK HOLDING
04/2016
SRL, STR. C.A. ROSETTI
NR. 5, CORP A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
06239
125255

CRIS-TIM Vitality

SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL,
COMUNA FILIPEŞTII
DE PĂDURE, STR.
GĂRII, NR.661, CORP
C8, BIROU E.03, ETAJ 1,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC CRISTIM COMPANIE 08/2013
DE FAMILIE SRL,
COMUNA FILIPEŞTII
DE PĂDURE, STR.
GĂRII, NR.661, CORP
C8, BIROU E.03, ETAJ 1,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2011
06443
125257

CRIS-TIM
PENTRU FAMILIA TA!

SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL,
COMUNA FILIPEŞTII
DE PĂDURE, STR.
GĂRII, NR.661, CORP
C8, BIROU E.03, ETAJ 1,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC CRISTIM COMPANIE 08/2013
DE FAMILIE SRL,
COMUNA FILIPEŞTII
DE PĂDURE, STR.
GĂRII, NR.661, CORP
C8, BIROU E.03, ETAJ 1,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
06444
125256

ULTIMA BARIERĂ
DE PROTECŢIE

SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL, BD.
BUCUREŞTII NOI
NR. 140, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012367,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CRISTIM COMPANIE 08/2013
DE FAMILIE SRL,
BD. BUCUREŞTII NOI
NR. 140, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012367,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
07181
119076

ND-KIT

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07184
119077

EQVAGEL CM

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07185
119078

CANIDER U

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07186
119079

ASCOMICIN

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07192
120564

TUBERCULINA B

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
10/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2011
07193
120565

TUBERCULINA A

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
10/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07196
119085

ANTRAVAC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07198
119087

NEWVAC LA SOTA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07199
119088

NEDEVAC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07200
119089

DI-GAL

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07201
119090

COLUMBOVAC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07202
119091

BRONVAC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07203
119092

BIAVAC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2011
07206
119095

SALMOVIN

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07207
119096

RUVAC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07208
119097

ROMPERVAC AC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07210
119099

PNEUMOSUIVAC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
07/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07211
118259

LEPTOVAC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
06/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07212
118260

LEPTOTEST

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
06/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07213
118261

EMFIVAC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
06/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
07215
118263

AGAVAC

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

PASTEUR FILIALA
06/2012
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA
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TRAVELJIGSAW
LIMITED, 100 NEW
BRIDGE STREET,
LONDON, EC4V 6JA,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

Titular nou

BOPI

M 2011
07447
120864

RENTALCARS.COM

M 2011
07522
119741

CENTRUL DE CONSULT CENTRUL DE
ANŢĂ ŞI STUDII EUROP CONSULTANŢĂ ŞI
ENE
STUDII EUROPENE,
STR. ENERGIEI NR.
24A, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800247,
GALAȚI, ROMANIA

CENTRUL DE
08/2012
CONSULTANŢĂ ŞI
STUDII EUROPENE SRL,
STR. ENERGIEI NR.
24A, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800247,
GALAȚI, ROMANIA

M 2011
07523
120181

CENTRUL
DE CALIFICARE ŞI
RECALIFICARE
PROFESIONALĂ
SOCIAL TRADE

CENTRUL DE
CALIFICARE ŞI
RECALIFICARE
PROFESIONALĂ
SOCIAL TRADE SRL,
STR. ROSIORI NR.
4 BIS, BL. BR16 B,
SC. 5, ET. 10, AP. 216,
JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2012
00420
119882

Astal Security Technolo SC ASTAL SECURITY
gies
TECHNOLOGIES SRL,
STR. GAZELEI NR. 27,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC POLON-ALFA
09/2012
ROMANIA SRL, STR.
GAZELEI NR. 27,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012
00932
119544

strongtape
www.strongtape.ro

SC VIOREL SRL,
STR. MUNTENIEI NR.
2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300.368,
TIMIȘ, ROMANIA

STRONGTAPE SRL,
STR. MUNTENIEI NR.
2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300.368,
TIMIȘ, ROMANIA

M 2012
03007
121126

CORESI BUSINESS
PARK

SC CORESI
BUSINESS PARK
SRL, STR. TURNULUI
NR. 5, CORPUL
CENTRAL TEHNICOADMINISTRATIV, ZONA
VI.I, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

SC CORESI
11/2012
BUSINESS PARK
S.A, STR. TURNULUI
NR. 5, CORPUL
CENTRAL TEHNICOADMINISTRATIV, ZONA
VI.I, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

CENTRUL DE
CALIFICARE ŞI
RECALIFICARE
PROFESIONALĂ
SOCIAL TRADE, STR.
ROSIORI NR. 4 BIS,
BL. BR16 B, SC. 5, ET.
10, AP. 216, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA
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M 2012
03008
121124

CORESI BUSINESS
PARK

SC CORESI
BUSINESS PARK
SRL, STR. TURNULUI
NR. 5, CORPUL
CENTRAL TEHNICOADMINISTRATIV, ZONA
VI.I, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

SC CORESI
11/2012
BUSINESS PARK
S.A, STR. TURNULUI
NR. 5, CORPUL
CENTRAL TEHNICOADMINISTRATIV, ZONA
VI.I, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

M 2015
01897
179850

SMART TV

SC FB INVEST
SOLUTIONS SRL, STR.
SLT. ZAHARIA NR. 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

MABDIB S.R.L., STR.
03/2022
SLT. ZAHARIA NR. 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2016
06117
158256

Pufina

SC PEHART TEC
SA, STR. 1 MAI NR.1,
JUDEŢUL ALBA,
PETREŞTI, 515850,
ALBA, ROMANIA

PEHART TEC GRUP
S.A., STR. 1 MAI
NR.1, JUDEŢUL ALBA,
PETREŞTI, 515850,
ALBA, ROMANIA

12/2018

M 2017
00551
150803

Ai încredere în umbrela SC PRISUM
protectoare a plantelor! INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2017

M 2017
00551
150803

Ai încredere în umbrela PRISUM HEALTHCARE
protectoare a plantelor! SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 10/2017
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2017
00552
150804

În slujba sănătăţii cu aju SC PRISUM
torul naturii
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2017

M 2017
00556
150806

Prisum

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2017

SC PRISUM
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2018
02719
157052

Prisum. Dedicated
to Life. Naturally.

SC PRISUM
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2018

M 2018
03113
157241

Viata merita traita
din plin.

PRISUM
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2018

M 2018
03114
157242

Sanatate la inaltime.

PRISUM
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2018

M 2018
03115
157243

Vitalitate din natura.

PRISUM
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2018

M 2018
07913
160641

Totul pentru oameni.
Si ceva in plus.

SC PRISUM
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2019

M 2020
01571
169058

PRISUM

PRISUM
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2020

M 2020
07484
173866

Inspirat de natura.

PRISUM
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL,
CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2021
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M 2020
08351
172262

PAMBU PRO

S.C. PAMBU PRO
SECURITY S.R.L., BLD.
I. GH. DUCA NR. 71,
JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

PAMBU PRO S.R.L.,
05/2021
BLD. I. GH. DUCA NR.
71, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2021
00504
176136

BROWtiful

BROTIFUL SRL, STR.
MAICA DOMNULUI NR.
4, BL. T57, SC. 2, ET.
8, AP. 78, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023723,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BROWTIFUL S.R.L.,
10/2021
STR. MAICA DOMNULUI
NR. 4, BL. T57, SC. 2,
ET. 8, AP. 78, SECTOR
2, BUCURESTI, 023723,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
08690

bioeel o companie
responsabilă

SC BIOEEL
MANUFACTERING SRL,
STR. BEGA, NR.5D,
JUD. MUREȘ, TARGUMURES, MUREȘ,
ROMANIA

BIO EEL S.R.L., STR.
BEGA, NR.5D, JUD.
MUREȘ, TARGUMURES, MUREȘ,
ROMANIA

M 2022
00849

COFFEENATIV Roastery ORIGO ROASTERY
S.R.L., STR. LANULUI
NR 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023057,
BUCUREȘTI, ROMANIA

COFFEENATIV
ROASTERY S.R.L., STR.
LANULUI NR 4, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 023057,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2022
01022

COFFEENATIV Roastery ORIGO ROASTERY
S.R.L, STRADA LANULUI
NR. 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023057,
BUCUREȘTI, ROMANIA

COFFEENATIV
ROASTERY S.R.L,
STRADA LANULUI NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
023057, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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003322
016400

WARNER'S

WARNACO US INC, 470
WHEELERS FARMS
ROAD, MILFORD,
CONNECTICUT,
06460, CONNECTICUT,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Warnaco U.S., Inc., 501
7TH AVENUE, NEW
YORK, NY 10018, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

006096
000452

RR

ROLLS-ROYCE PLC, 65
BUCKINGHAM GATE,
LONDON, SW1E 6AT,
LINCOLNSHIRE, MAREA
BRITANIE

ROLLS-ROYCE PLC,
01/1998
62 BUCKINGHAM
GATE, LONDON,
SW1E 6AT, LONDON,
LINCOLNSHIRE, MAREA
BRITANIE

006096
000452

RR

ROLLS-ROYCE PLC,
62 BUCKINGHAM
GATE, LONDON,
SW1E 6AT, LONDON,
LINCOLNSHIRE, MAREA
BRITANIE

ROLLS-ROYCE PLC,
01/1998
KINGS PLACE, 90
YORK WAY, LONDON
N1 9FX, LONDON,
LINCOLNSHIRE, MAREA
BRITANIE

006097
000453

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE PLC, 65
BUCKINGHAM GATE,
LONDON, SW1E 6AT,
LINCOLNSHIRE, MAREA
BRITANIE

ROLLS-ROYCE PLC, 62 01/1995
BUCKINGHAM GATE,
SW1E 6AT, LONDON,
LINCOLNSHIRE, MAREA
BRITANIE

006097
000453

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE PLC, 62
BUCKINGHAM GATE,
SW1E 6AT, LONDON,
LINCOLNSHIRE, MAREA
BRITANIE

ROLLS-ROYCE PLC,
01/1995
KINGS PLACE, 90
YORK WAY, LONDON
N1 9FX, LONDON,
LINCOLNSHIRE, MAREA
BRITANIE

008190
009326

ROLLS- ROYCE

ROLLS-ROYCE PLC, 65
BUCKINGHAM GATE,
LONDRA, SW1E 6AT,
MAREA BRITANIE

ROLLS-ROYCE PLC, 62 09/1986
BUCKINGHAM GATE,
LONDON, SW1E 6AT,
LONDRA, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

008190
009326

ROLLS- ROYCE

ROLLS-ROYCE PLC, 62
BUCKINGHAM GATE,
LONDON, SW1E 6AT,
LONDRA, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

ROLLS-ROYCE PLC,
09/1986
KINGS PLACE, 90 YORK
WAY, LONDON N1 9FX,
LONDRA, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

008191
009327

ROLLS ROYCE RR

ROLLS-ROYCE PLC, 65
BUCKINGHAM GATE,
LONDRA, SW1E 6AT,
MAREA BRITANIE

ROLLS-ROYCE PLC, 62 09/1986
BUCKINGHAM GATE,
LONDRA, SW1E 6AT,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE
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008191
009327

ROLLS ROYCE RR

ROLLS-ROYCE PLC, 62
BUCKINGHAM GATE,
LONDRA, SW1E 6AT,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

ROLLS-ROYCE PLC,
09/1986
KINGS PLACE, 90 YORK
WAY, LONDRA, N1 9FX,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

026686
018283

HEWLETT PACKARD

HP HEWLETTPACKARD GROUP
LLC., 11445 COMPAQ
CENTER DRIVE WEST,
HOUSTON, 77070,
TEXAS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

HP HEWLETT-PACKARD 11/1995
GROUP LLC., 10300
ENERGY DRIVE,
SPRING, 77389, TEXAS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

027403
022240

SYVA

SIEMENS HEALTHCARE
DIAGNOSTICS INC.,
1717 DEERFIELD
ROAD, DEERFIELD,
60015-0778, STATELE
UNITE ALE AMERICII

SIEMENS HEALTHCARE 03/1996
DIAGNOSTICS INC.,
511 BENEDICT
AVENUE, NEW YORK,
TARRYTOWN 10591,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

028419
021616

SR

ASOCIATIA DE
STANDARDIZARE
DIN ROMANIA, STR
MENDELEEV NR 21-25,
BUCUREŞTI, 010362,
ROMANIA

ASOCIATIA DE
STANDARDIZARE DIN
ROMANIA, STRADA
MIHAI EMINESCU,
NR.238, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020085,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2001
02828A
049174A

SOLENA

SC STEFANESCU & ION
SRL, STR. ARISTIZZA
ROMANESCU NR.
14, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

SC STEFANESCU &
06/2013
ION SRL, BD DACIA NR.
18, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

M 2001
05081
052242

GRĂDINIŢELE
ARC EN CIEL

LICEUL PEDAGOGIC
ANASTASIA POPESCU,
STR. POPA NAN
NR. 47B, SECTOR
2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LICEUL PEDAGOGIC
02/2003
ANASTASIA POPESCU,
STR. TRAIAN NR. 160,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2001
05371
048972

DIVERTA

RADU TRADING
COMPANY SRL,
STR. FAINARI, NR. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RADU TRADING
05/2002
COMPANY SRL, STR.
DRUMUL SABARENI,
NR. 24 - 26, CLĂDIRE
MONOBLOC, BIROU
1B101D, ET. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2001
05378
051357

FEREASTRA

MARINCIU VALERIU,
BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR.
43, BL. D1, SC. A,
AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 7000,
ROMANIA

VALERIU MARINCIU,
BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 21,
BL. Y9, SC. 1, ETAJ
4, AP. 18, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2002

M 2001
05378
051357

FEREASTRA

DIACONU VASILE,
CALEA VITAN NR.
9, BL. V6, SC. 2,
AP. 59, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 7000,
ROMANIA

VASILE DIACONU,
ȘOS. BERCENI NR.
11, BL. 4, SC. 1, ET.
5, AP. 33, SECTOR 4,
MUN. BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2002

M 2001
05379
051358

AGENDA CONSTRUCŢI MARINCIU VALERIU,
ILOR
BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR.
43, BL. D1, SC. A,
AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 7000,
ROMANIA

VALERIU MARINCIU,
BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 21,
BL. Y9, SC. 1, ETAJ
4, AP. 18, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2002

M 2001
05379
051358

AGENDA CONSTRUCŢI DIACONU VASILE,
ILOR
CALEA VITAN NR.
9, BL. V6, SC. 2,
AP. 59, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 7000,
ROMANIA

VASILE DIACONU,
ȘOS. BERCENI NR.
11, BL. 4, SC. 1, ET.
5, AP. 33, SECTOR 4,
MUN. BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2002

M 2001
05597
050178

ICOS SIBIU HERMANNS SC ICOS TRADING SA,
TADT
STR. BIHORULUI BL. 8,
AP. V, PARTER, SIBIU,
2400, SIBIU, ROMANIA

SC ICOS TRADING SA, 08/2002
STR. BIHORULUI NR. 6,
BL. 8, AP. V, PARTER,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

M 2001
05632
048539

TAXI COBALCESCU

SC AUTO
COBALCESCU SRL,
STR. PROF. GR.
COBĂLCESCU NR. 45,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
7000, ROMANIA

SC AUTO
COBALCESCU SRL,
SPLAIUL UNIRII,
NR. 311, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2001
06100
051716

HARLEY

SC SAHPROD
METEOR SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR.
941, JUD. PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
ROMANIA

SC SAHPROD METEOR 01/2003
SRL, COMUNA
FLOREŞTI NR. 665B ,
FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2001
06107
049066

ALWAYS

SC SAHPROD
METEOR SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR.
941, JUD. PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
ROMANIA

SC SAHPROD METEOR 05/2002
SRL, COMUNA
FLOREŞTI NR. 665B,
FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
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M 2001
06201
051263

NET DISTRIBUTION

SC NET DISTRIBUTION
SRL, STR. GHEORGHE
DOJA NR. 74/1,
JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

SC NET DISTRIBUTION
SRL, STR. CISNĂDIE,
NR. 2 A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

11/2002

M 2001
06236
051887

X TREM

SC STAR FOODS EM
SRL, STR. DRUMUL
TABEREI BAZA DE
PRODUCŢIE SIAU,
JUD ILFOV, COMUNA
POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

SC STAR FOODS
EM SRL, CALEA
VĂCĂREŞTI, NR.391,
SECŢIUNEA NR.2,
ETAJ 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2003

M 2001
06388
049015

NASAREL

TEVA RESPIRATORY,
LLC, 425 PRIVET ROAD,
HORSHAM, PA 19044,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

TEVA RESPIRATORY,
05/2002
LLC, 400 INTERPACE
PARKWAY, BUILDING
A, PARSIPPANY, 07054,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2002
00517
049793

PAPILLON LABORATOI SC PAPILLON
RES COSMETIQUES
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL,
INTRAREA BINELUI
NR.1A, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 042159,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL,
DRUMUL GILĂULUI
NR. 44-50, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2002
00547
053834

HARGITA NEPE

EDITURA HARGITA
NEPE (HARGHITA
NEPE), STR. LELICENI
(LEVELCIM) NR. 45,
JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC,
4100, HARGHITA,
ROMANIA

EDITURA HARGITA
07/2003
NEPE (HARGHITA
NEPE), BD. TIMIŞOARA,
NR. 4, MIERCUREA
CIUC, JUD. HARGHITA,
HARGHITA, ROMANIA

M 2002
00560
051067

CLINITEK STATUS

SIEMENS HEALTHCARE
DIAGNOSTICS INC.,
1717 DEERFIELD
ROAD, DEERFIELD,
60015-0778, STATELE
UNITE ALE AMERICII

SIEMENS HEALTHCARE 11/2002
DIAGNOSTICS INC.,
511 BENEDICT
AVENUE, NEW YORK,
TARRYTOWN 10591,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2002
00707
051562

METEOR

SC SAHPROD
METEOR SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR.
941, JUD. PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
ROMANIA

SC SAHPROD METEOR 12/2002
SRL, COMUNA
FLOREŞTI NR. 665B ,
FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
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M 2002
00708
057135

SARAY

SC SAHPROD
METEOR SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR.
941, JUD. PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
ROMANIA

SC SAHPROD METEOR 03/2004
SRL, COMUNA
FLOREŞTI NR. 665B,
FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2002
00709
050405

HAYAT

SC SAHPROD
METEOR SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR.
941, JUD. PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
ROMANIA

SC SAHPROD METEOR 09/2002
SRL, COMUNA
FLOREŞTI NR. 665B,
FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2002
00982
050324

EXESS

VISARD SRL, VIA
VISARD SRL, VIALE
09/2002
GIACOMELLI, 16,
DELLA REPUBBLICA
TREVISO, 31100, ITALIA 243/A, TREVISO, 31100,
ITALIA

M 2002
01131
050259

FARMACIA TA
MAGAZIN

SC GALENUS SRL, STR.
ISLAZ NR. 3, BIROUL
NR. 1, MANSARDA,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

SC GALENUS SRL,
09/2002
BDUL UNIRII NR. 15,
BL. B3, MEZANIN,
BIROURILE NR.1, 3,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC NET DISTRIBUTION
SRL, STR. GHEORGHE
DOJA NR. 74/1,
JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

SC NET DISTRIBUTION
SRL, STR. CISNADIE
NR. 2 A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

M 2002
01237
050290

09/2002

M 2002
01670
051359

PAN TERRA
CORPORATION

PAN TERRA
CORPORATION SRL,
CALEA MOŞILOR
286, BL. 30A, ET. 5,
BUCUREŞTI, 73252,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PAN TERRA
11/2002
CORPORATION SRL,
BULEVARDUL DIMITRIE
POMPEIU, NR. 9 9A, IRIDE BUSINESS
PARK, CLĂDIREA 14,
BIROU 12, SECTORUL
2B, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2002
01795
052411

FRUHSTUCK
BUNĂ DIMINEAŢA !

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.14-18,
SECTOR 1, BUCURESTI,
012178, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
03/2003
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR.
89 - 97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2002
02359
050484

ACTION MAN

HASBRO INC,
NEWPORT AVENUE,
PAWTUCKET, RHODE
ISLAND, 02862, RHODE
ISLAND, STATELE
UNITE ALE AMERICII

HASBRO INC, 1027
NEWPORT AVENUE,
PAWTUCKET, 02861,
RHODE ISLAND,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

09/2002

M 2002
03026
052720

BETAFOAM

THE DOW CHEMICAL
COMPANY, 2030, DOW
CENTER, MIDLAND,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

THE DOW CHEMICAL
COMPANY, 2211 H.H.
DOW WAY, MIDLAND,
MI 48674, MICHIGAN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/2003

M 2002
03435
052260

DEZIMED

S.C. DEZIMED S.R.L.,
STR. SG. MAJ.
TOPLICEANU VASILE,
NR. 16, BL. P42A,
SC. 4, ET. 3, AP. 100,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. DEZIMED
02/2003
S.R.L., ŞOSEAUA
PANDURILOR, NR. 29,
CAMERA 1, BLOC P2A,
SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2004
01756
061174

ISO

ASOCIATIA DE
STANDARDIZARE DIN
ROMANIA ASRO, STR.
MENDELEEV NR. 21-25,
BUCUREŞTI, 010362,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASOCIATIA DE
10/2004
STANDARDIZARE
DIN ROMANIA ASRO,
STRADA MIHAI
EMINESCU, NR.238,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020085, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2005
10705
073814

ECO EURO

SC ECO EURO GROUP
DISTRIBUTION SRL,
PIAŢA PETRU MAIOR,
NR.53, JUD. MUREŞ,
REGHIN, 545300,
ROMANIA

ECO EURO GROUP
DISTRIBUTION S.R.L.,
STR. VIILOR NR. 84,
JUD. MUREȘ, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

M 2005
11564
075268

WIZARDS
OF THE COAST

WIZARDS OF THE
COAST LLC, 1600 LIND
AVENUE, SW, SUITE
400, 98055 RENTON,
WA, U.S.A.

WIZARDS OF THE
11/2006
COAST LLC, 1600
LIND AVENUE, SW,
SUITE 100, RENTON,
WASHINGTON 98057,
WASHINGTON, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2007
02386
084749

LIVCO
SECURITY AGENCY

SC LIVCO SECURITY
SRL, BDUL
AVIATORILOR NR.
17, BIROUL NR. 7,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

SC LIVCO SECURITY
10/2007
SRL, STRADA
GHIRLANDEI, NR.1A,
BLOC N13, SC.5, AP.67,
SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2007
10015
093849

CTC

SC CORA TRADE
CENTER SRL, STR.
MĂRĂŞTI, NR. 1, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

SC CORA TRADE
07/2008
CENTER SRL, STR.
GĂRII, NR. 4B, LOC.
BĂRĂBANŢ, MUNICIPIUL
ALBA IULIA, JUD. ALBA,
ALBA, ROMANIA

M 2007
10840
103558

DE LA JUPÂNU'

SC COMBIS SA, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 23, JUD. BISTRIŢA
NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420044, ROMANIA

SC COMBIS SA,
STRADA NICOLAE
TITULESCU, NR.23-25,
BISTRIŢA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

M 2008
04517
097919

PRISUM

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 01/2009
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2009
01439
101251

URSUS

SC URSUS BREWERIES
SA, CALEA VICTORIEI
NR. 145, ET. 4-5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC URSUS BREWERIES 06/2009
SA, ȘOSEAUA PIPERA,
NR.43, CORP A,
ETAJ 2, SECTORUL2,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2009
08891
106071

FANFARA
ZECE PRAJINI

SC FANFARA LUI
CRACIUN 10 PRAJINI
SRL, ALEEA SUCIDAVA
NR. 2, BL.U2, SC.B,
PARTER, AP. 3,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700442, ROMANIA

SC FANFARA LUI
02/2010
CRACIUN 10 PRAJINI
SRL, STR.RAMPEI NR.
9A, C1 LABORATOR, NR.
CADASTRAL 167960,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

M 2010
07389
113604

Crănţănele

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETERMULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERTSTR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2011
02752
178187

Artmark Investments
of passion

ARTMARK HOLDING
SRL, STR. LOGOFĂT
LUCA STROICI NR. 18,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARTMARK HOLDING
04/2021
SRL, STR. C. A.
ROSETTI NR. 5, CORP
A, SECT. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
02753
178188

CENTRUL CULTURAL
ART SOCIETY

ARTMARK HOLDING
SRL, STR. C. A.
ROSETII NR. 5, CORP A,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARTMARK HOLDING
04/2021
SRL, STR. C. A.
ROSETTI NR. 5, CORP
A, SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2011
02755
117535

CF CASA FRUMOASA

S.C CASA FRUMOASĂ
STORES S.R.L,
STR.PICTOR DANIEL
ROSENTHAL, NR.1,
PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C CASA FRUMOASĂ
STORES S.R.L,
STR.PARCULUI,
NR.67-79 P 107,
PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2012

M 2011
02756
117536

CASA FRUMOASA

S.C CASA FRUMOASĂ
STORES S.R.L,
STR.PICTOR DANIEL
ROSENTHAL, NR.1,
PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C CASA FRUMOASĂ
STORES S.R.L,
STR.PARCULUI,
NR.67-79 P 107,
PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2012

M 2011
04024
120982

Pivnita Bunicii

SC TRANSYLVANIA
FOOD COMPANY SRL,
STR. TURNULUI NR.
5, SPAŢIUL 2, ANEXA
T68, BIROU 406, ET.
4, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

SC TRANSYLVANIA
11/2012
FOOD COMPANY
SRL, SAT SASCHIZ,
STR. PRINCIPALĂ, NR.
354, JUDEŢUL MUREŞ,
COM. SASCHIZ, MUREȘ,
ROMANIA

M 2011
04828
117184

INTERAKTIV PROGRAM KNAUF GIPS SRL,
DE CALCUL SISTEME
PIAŢA PRESEI LIBERE
KNAUF
NR. 3-5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

KNAUF GIPS SRL, BD
04/2012
TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 29,CLĂDIREA AFI
TECH PARK, ETAJ 1,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
06070
117431

DÂLBANU

MARIUS MIHAIL POPA,
STR. ARIEŞ BL. A,
SC. 1, AP. 14, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

MARIUS MIHAIL POPA,
STR. PARINGULUI, NR.
4, BL. 4A, SC. 2, AP. 6,
JUD. OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

M 2011
06239
125255

CRIS-TIM Vitality

SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL, BD.
BUCUREŞTII NOI
NR. 140, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012367,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CRISTIM 2
08/2013
PRODCOM SRL,
COMUNA FILIPEŞTII
DE PĂDURE, STR.
GĂRII, NR.661, CORP
C8, BIROU E.03, ETAJ 1,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
06443
125257

CRIS-TIM
PENTRU FAMILIA TA!

SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL, BD.
BUCUREŞTII NOI
NR. 140, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012367,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CRISTIM 2
08/2013
PRODCOM SRL,
COMUNA FILIPEŞTII
DE PĂDURE, STR.
GĂRII, NR.661, CORP
C8, BIROU E.03, ETAJ 1,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA
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M 2011
06444
125256

ULTIMA BARIERĂ
DE PROTECŢIE

SC CRISTIM COMPANIE
DE FAMILIE SRL,
BD. BUCUREŞTII NOI
NR. 140, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012367,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CRISTIM COMPANIE 08/2013
DE FAMILIE SRL,
COMUNA FILIPEŞTII DE
PĂDURE, STR. GĂRII,
NR.661, CORP C8,
BIROU E.03, ETAJ 1,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2011
06992
117711

EXCELBET

SC DIRECT SPORT
BET SRL, STR. CALEA
PLEVNEI NR. 25,
CAMERA 2, SC. 1,
ET. 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DIRECT SPORT BET 05/2012
SRL, STRADA DRUMUL
BELȘUGULUI, NR.51B,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
07176
118311

total pro beauty

SC TEAM PLAYER
BUSINESS SRL,
BULEVARDUL
THEORDOR PALLADY
NR. 287, LOT 1/3,
NR. CADASTRAL
222000C1U6, ET. 1,
SECT. 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TEAM PLAYER
BUSINESS SRL,
BULEVARDUL
THEODOR PALLADY
NR. 287, LOT 1/3,
NR. CADASTRAL
222000C1U6, ET. 1,
SECT. 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2012

M 2011
07447
120864

RENTALCARS.COM

TRAVELJIGSAW
LIMITED, PETER
STREET 56, FLOORS
2-4, ST. GEORGES
HOUSE, MANCHESTER,
M2 3NQ, MAREA
BRITANIE

TRAVELJIGSAW
LIMITED, 100 NEW
BRIDGE STREET,
LONDON, EC4V 6JA,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

10/2012

M 2011
07522
119741

CENTRUL
DE CONSULTANŢĂ
ŞI STUDII EUROPENE

CENTRUL DE
CONSULTANŢĂ ŞI
STUDII EUROPENE SRL,
STR. ENERGIEI NR.
24A, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800247,
GALAȚI, ROMANIA

CENTRUL DE
08/2012
CONSULTANŢĂ ŞI
STUDII EUROPENE SRL,
STR. ENERGIEI NR. 24A,
ET. 1, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800247,
GALAȚI, ROMANIA

M 2011
07523
120181

CENTRUL
DE CALIFICARE
ŞI RECALIFICARE
PROFESIONALĂ
SOCIAL TRADE

CENTRUL DE
CALIFICARE ŞI
RECALIFICARE
PROFESIONALĂ
SOCIAL TRADE, STR.
ENERGIEI NR. 24A,
JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800247,
GALAȚI, ROMANIA

CENTRUL DE
CALIFICARE ŞI
RECALIFICARE
PROFESIONALĂ
SOCIAL TRADE, STR.
ROSIORI NR. 4 BIS,
BL. BR16 B, SC. 5, ET.
10, AP. 216, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA
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M 2011
07530
118736

ARBO radio

ARBOmedia SRL, STR.
FÂNTÂNICA, NR.1,
BL.204, SC.B, ET.7,
AP.73, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARBOmedia SRL, BDUL IULIU MANIU, NR.
7, CORP A, CAMERA
B12, ET. 3, SECTORUL
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2012

M 2011
07531
118737

ARBO tv

ARBOmedia SRL, STR.
FÂNTÂNICA, NR.1,
BL.204, SC.B, ET.7,
AP.73, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARBOmedia SRL, BDUL IULIU MANIU, NR.
7, CORP A, CAMERA
B12, ET. 3, SECTORUL
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2012

M 2011
07785
119838

im INSTITUTUL
DE MARKETING

OANA AUGUSTA
SAV, BD.NICOLAE
GRIGORESCU NR. 39,
BL. B5, SC. A, AP. 45,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030442, BUCUREȘTI,
ROMANIA

OANA AUGUSTA SAV,
STR. SAPIENȚEI NR.
3, BL. CORP A, ET. 2,
SECT. 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

M 2011
08031
122613

ECHO EXPERT

SC ECHO PLUS
SRL, STR. PARIS
NR. 2A, ET. 2, BIROU
203, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300003,
TIMIȘ, ROMANIA

SC ECHO PLUS SRL,
02/2013
STR. PARIS NR. 2A,
CAMERA 307, ETAJ III,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

M 2011
08389
119026

zâmbet de copil

LIDL STIFTUNG
& Co.KG,
STIFTSBERGSTRASSE
1, NECKARSULM, 74172,
GERMANIA

LIDL STIFTUNG
07/2012
& Co.KG,
STIFTSBERGSTRASSE
1, NECKARSULM, 74167,
GERMANIA

M 2011
08718
118226

mybiz

SC SETRIO SOFT SRL,
STR. DÂMBOVIŢEI,
NR. 10H, CLĂDIRE
CORP C3, ET. 1, AP. 103,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC SETRIO SOFT
06/2012
SRL, STR. PRECIZIEI,
NR. 20, CORP B,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
08877
118836

Radu Holding Îmi pasă! RADU TRADING
Putem! Îmi place!
COMPANY SRL,
STR. FAINARI, NR. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

1394

RADU TRADING
COMPANY SRL, STR.
DRUMUL SĂBĂRENI,
NR. 24-26, CLĂDIREA
MONOBLOC, ETAJ
1, BIROU 1B101D,
SECTOR 6SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2011
08887
118627

CITA

SC CERTINVEST SRL,
STR. TEATRULUI NR. 5,
JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

SC CERTINVEST SRL,
07/2012
SAT PĂNTĂŞEŞTI,
COMUNA DRĂGĂNEŞTI,
NR. 41, HALA 14, CF NR
50260, NR. CAD, 13-C2,
JUD. BIHOR, BIHOR,
ROMANIA

M 2012
00057
119009

sun cert

SUN CERT SRL, ALEEA
HORTENSIEI NR. 16,
BL. X2, SC. B, AP. 37,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SUN CERT SRL,
07/2012
KRAKOVIA, NR. 9A,
LOT 1, BL. C6, ET. P, AP.
1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2012
00210
119162

milka ChocoCow

KRAFT FOODS
SCHWEIZ HOLDING
GmBH, COLLERSTR. 4,
ZUG, 6301, ELVEȚIA

KRAFT FOODS
07/2012
SCHWEIZ HOLDING
GmBH, COLLERSTR. 4,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

M 2012
00210
119162

milka ChocoCow

KRAFT FOODS
SCHWEIZ HOLDING
GmBH, COLLERSTR. 4,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

KRAFT FOODS
SCHWEIZ
HOLDING GmBH,
CHOLLERSTRASSE 4,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

07/2012

M 2012
00353
119872

Straşnice bucate!

SC COMBIS SA, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 23, JUD. BISTRIŢA
NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420044, ROMANIA

SC COMBIS SA,
STRADA NICOLAE
TITULESCU, NR.23-25,
BISTRIŢA, 420044,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

09/2012

M 2012
00366
120468

revista Pariorilor

SC REVISTA
PARIORILOR SRL,
CALEA VICTORIEI NR.
155, BL. D1, TRONSON
V, ET. 8, CAMERA 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC REVISTA
10/2012
PARIORILOR SRL,
STR.BUZEŞTI NR. 75-77,
CAMERA 6, ETAJ.5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
00382
119355

CEI 7 ANI DE-ACASA

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA,
BDUL. TIMIŞOARA
NR. 26Z, ANCHOR
PLAZA, CORP A, ET. 6,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DOGAN MEDIA
07/2012
INTERNATIONAL SA,
BDUL. MĂRĂŞTI NR.
65-67, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2012
00420
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Astal Security
Technologies

SC POLON-ALFA
ROMANIA SRL, STR.
GAZELEI NR. 27,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC POLON-ALFA
09/2012
ROMANIA SRL, SPLAIUL
UNIRII, NR. 247-249,
ETAJ PARTER, ETAJ
1, ETAJ 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
00695
118428

CAPO D OPERA

SC ELIS GROUP IMPEX
SRL, PIAŢA ALBA IULIA
NR. 7, BL. 16, SC. 1, ET.
8, AP. 48, CAMERA 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ELIS GROUP IMPEX 06/2012
SRL, BULEVARDUL
UNIRII NR. 12, SPAŢIU
COMERCIAL 897,88
MP, BL. 7C, SECTORUL
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
00830
153667

FACI PARIU?

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
DECEBAL, NR. 73,
AP. 1, COD POSTAL
400037, JUD. CLUJ,
CLUJ - NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

CLEVER MEDIA
NETWORK SRL, STR.
CETĂŢII, NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2, JUD.
CLUJ, CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

M 2012
00842
168258

ROTTA NATURA

SC ROTTA NATURA SA,
ŞOS. BRĂILEI, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BRĂILA,
ROMANIA

SC ROTTA NATURA SA, 08/2020
ALEEA INDRUSTRIILOR,
NR. 5, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

M 2012
00890
119925

MOTO24

SC TEMPO CONSULT
SRL, STR. REPUBLICII
NR. 38, AP. 14, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

SC TEMPO CONSULT
SRL, STR. 13
DECEMBRIE NR. 31,
BIROU. NS1, BRAŞOV,
500199, BRAȘOV,
ROMANIA

09/2012

M 2012
01015
119938

MECA-RUL

SC MECA-RUL SRL, BDUL 1 MAI, NR. 8, BL.
D10, SC. 1, AP. 7, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

SC MECA-RUL SRL,
STR. RIULUI, NR. 263,
JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

09/2012

M 2012
01069
120372

Biotitus Derma

IACOB FLOREA , BD
1 DECEMBRIE 1918,
NR. 35, JUD. CĂLĂRAŞI,
OLTENIŢA, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

IACOB FLOREA , STR.
STADIONULUI, NR.
2, JUD. CĂLĂRAŞI,
OLTENIA, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

10/2012

M 2012
01088
124098

SUDOCORD

SC COTRACO ROM
SRL, STR. PRINCIPALĂ
NR. 1314, JUDEŢUL
MUREŞ, SÂNGEORGIU
DE MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

SC COTRACO ROM
05/2013
SRL, STR. PETKI DAVID,
NR. 69, SÂNGEORGIU
DE MUREŞ, JUD.
MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA
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M 2012
01089
123551

SUDOFORT

SC COTRACO ROM
SRL, STR. PRINCIPALĂ
NR. 1314, JUDEŢUL
MUREŞ, SÂNGEORGIU
DE MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

SC COTRACO ROM
04/2013
SRL, STR. PETKI DAVID,
NR. 69, SÂNGEORGIU
DE MUREŞ, JUD.
MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

M 2012
01090
124097

SUDOROSI

SC COTRACO ROM
SRL, STR. PRINCIPALĂ
NR. 1314, JUDEŢUL
MUREŞ, SÂNGEORGIU
DE MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

SC COTRACO ROM
05/2013
SRL, STR. PETKI DAVID,
NR. 69, SÂNGEORGIU
DE MUREŞ, JUD.
MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

M 2012
01240
120595

Magneziu de nota 10
Programul pentru
creşterea sănătoasă
a copiilor

SC NOMENIUS
SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.
1, ET.2, AP.6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021403

SC NOMENIUS
10/2012
SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.
1, ET.2, AP.6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021403

M 2012
01241
120146

ANTIGRIPIN

SC NOMENIUS
SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.
1, ET.2, AP.6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021403

SC NOMENIUS
09/2012
SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.
1, ET.2, AP.6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021403

M 2012
01379
121671

www.klar.ro

SC POLICOLOR SA, BD.
THEODOR PALLADY
NR. 51N, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032258,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
12/2012
BD. TIMIŞOARA, NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061327, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2012
01498
119733

Inima ta contează!
Ai grijă de ea!

SC HELP NET FARMA
SA, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU
NR.2, SECTOR
2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA, STR. PICTOR
ROSENTHAL, NR. 14,
ET. 2, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2012

M 2012
01508
125714

PALA CARPET

SC PALA SRL, STR.
GLORIEI NR. 56, 1
DECEMBRIE, ILFOV,
ROMANIA

SC PALA SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI URZICENI
NR. 51, ÎNCĂPEREA
NR.7, BIROU, ETAJ
1, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

09/2013

M 2012
01513
120406

FLEXIMOBIL

SC LOOK AHEAD SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR. 16,
BL. 648, SC. B, ET. 2, AP.
11, CAM. 1, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700702, IAȘI,
ROMANIA

SC LOOK AHEAD SRL,
ŞOS. PĂCURARI, NR.
127, ET. 5, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700702, IAȘI,
ROMANIA

10/2012
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M 2012
01591
119977

HOLLROM IMPEX

SC HOLLROM IMPEX
SRL, STR. VAILE
LASCĂR NR. 46, AP.2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020503, ROMANIA

SC HOLLROM IMPEX
09/2012
SRL, STR. CONSTANTIN
NACU NR. 3, PARTEA
A, AP.1, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
01786
120618

G GLOBAL
COMMERCIUM
alianzas estrategicas

GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT
SRL, STR. EMANOIL
PORUMBARU NR. 79,
PARTER AP. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011424,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GLOBAL COMMERCIUM 10/2012
DEVELOPMENT SRL,
STR. CLUCERULUI,
NR. 51-53, ET. 4,
AP. 10, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
01816
124246

3 paşi de ÎNGRIJIRE

SC TONICA GROUP
SRL, STR. ISLAZ NR.
3, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TONICA GROUP
06/2013
SRL, BD UNIRII NR.
15, BL.B3, MEZANIN,
BIROURILE NR.8, 9, 10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
01837
120619

PALAS MALL DESCHIS SC IULIUS
LA DISTRACTIE
MANAGEMENT CENTER
SRL, STR. SĂRĂRIEI
NR.6, MEZANIN,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700117, IAȘI, ROMANIA

SC IULIUS
10/2012
MANAGEMENT CENTER
SRL, STRADA PALAS,
NR.7A, CLĂDIREA A1,
ETAJ 2, BIROUL A.B-8,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

M 2012
01849
120646

KLAUSS & PARTNERS

GHEORGHE CLAUDIU
HATEGAN, CALEA
VITAN NR. 225, BL.
2, SC. 2, AP. 105,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GHEORGHE CLAUDIU
HATEGAN, STR. DR.
PETRE HERESCU NR.
11, ET. 2, AP. 3 BIS,
SECT. 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
01890
119988

TRADY 2000

SC TRADY 2000 SRL,
STR. LT. DUMITRU
GANOVICI NR. 2,
CORP A, ETAJ 2, AP. 3,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030712, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC TRADY 2000 SRL,
CALEA CĂLĂRAŞILOR,
NR. 114, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030712,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

M 2012
02180
120000

OSTART

SC LOOK AHEAD SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR. 16,
BL. 648, SC. B, ET. 2, AP.
11, CAM. 1, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700702, IAȘI,
ROMANIA

SC LOOK AHEAD SRL,
ŞOSEAUA PĂCURARI,
NR. 127, ET. 5, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700544, IAȘI,
ROMANIA

09/2012
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M 2012
02385
120511

CASA MUREŞANA

CA & MB GRUP SRL,
STR. ROZMARINULUI,
NR.10, AP.2, JUD.
MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540234,
MUREȘ, ROMANIA

CA & MB GRUP SRL,
10/2012
STR. ILIE MUNTEANU,
NR. 1, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540234,
MUREȘ, ROMANIA

M 2012
02408
120857

EFICIENT

SC SARCOM SRL, STR.
PICTOR TĂTTĂRĂSCU
NR. 7, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA,
240103, VALCEA,
ROMANIA

SC SARCOM SRL, STR. 10/2012
DEPOZITELOR NR.
5, SAT BULETA, JUD.
VALCEA, COMUNA
MIHĂEȘTI, VALCEA,
ROMANIA

M 2012
02486
121152

MAX MATERIALE
DE CONSTRUCŢII

SC MAX SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 118,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
MURFATLAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC MAX SRL, STR.
11/2012
MINEREULUI, NR, 2D,
JUD. CONSTANŢA,
MURFLATAR, 905100,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2012
03262
121624

GALERIA CREATIV

PORUTIU OVIDIU, STR.
OVIDIU NR. 2, BL. 12,
SC. D, AP. 6, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
500402, BRAȘOV,
ROMANIA

PORUTIU OVIDIU, STR. 11/2012
BARBU LAUTARU, NR.
11, BL. 27, SC. C, AP. 10,
BRAŞOV, JUD. BRAŞOV,
500423, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2012
03349
121305

goldenkey premium
real estate

SC GOLDEN KEY REAL
ESTATE SRL, STR. 9
MAI NR. 1A, BL. 25 BIS,
SC. A, ET. 8, AP. 35,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
060351, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC GOLDEN KEY REAL 11/2012
ESTATE SRL, STR.
ARON COTRUŞ NR.
73, PARTER, CAM. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
03756
121598

D DAISLER PRINT
HOUSE

SC RILANDI SOFT SRL,
STR. GHEORGHE DIMA
NR. 28, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

SC RILANDI SOFT SRL, 11/2012
SAT CĂLĂŢELE, NR.
303, JUDEŢUL CLUJ,
COMUNA CĂLĂŢELE,
CLUJ, ROMANIA

M 2012
04287
121680

arpemiXconsult
BROKER
DE ASIGURARE

SC ARPEMIXCONSULT BROKER DE
ASIGURARE SRL, STR.
PRUNDULUI NR. 41,
AP. 4, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

SC ARPEMIXCONSULT BROKER
DE ASIGURARE SRL,
STR.VERII, NR. 4, ET.
1, BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2012
04732
136687

PROFI WEISS

SC SARCOM SRL, STR.
PICTOR TĂTTĂRĂSCU
NR. 7, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA,
240103, VALCEA,
ROMANIA

SC SARCOM SRL, STR. 06/2015
DEPOZITELOR, NR.
5, SAT BULETA, JUD.
VÂLCEA, COMUNA
MIHAEŞTI, 240103,
VALCEA, ROMANIA
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M 2012
05062
122683

StarBroker
DE ASIGURARE

SC STAR BROKER DE
ASIGURARE SRL, STR.
VASILE MILEA NR. 78,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

SC STAR BROKER DE 02/2013
ASIGURARE SRL, STR.
OCTAVIAN GOGA, NR.
20, SIBIU, JUD. SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

M 2012
05173
122899

LIFE LOCK SECURITY
NETWORK

SC LIFE LOCK
SECURITY NETWORK
SRL, SAT CIREŞANU,
NR. 13A, CLĂDIREA C9,
CAMERA C23, JUDEŢUL
PRAHOVA, COM.BABA
ANA, PRAHOVA,
ROMANIA

SC LIFE LOCK
SECURITY NETWORK
SRL, BULEVARDUL
REPUBLICII, NR. 102,
SPAŢIUL 51, BL. 1282,
ET. P, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

02/2013

M 2013
04043
155784

diverta mereu ceva nou RADU TRADING
SUSPENDED BOOK
COMPANY SRL,
O carte în aşteptare
STR. FAINARI, NR. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RADU TRADING
COMPANY SRL,
STRADA DRUMUL
SĂBĂRENI, NR.24-26,
CLĂDIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101D,
ETAJ 1, SECTORUL
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2018

M 2013
08942
129571

CENTRUL
DE EXCELENŢĂ
ÎN ACHIZIŢII PUBLICE

KPMG ROMANIA SRL,
ŞOS. BUCUREŞTIPLOIEŞTI NR. 69-71,
ET. P, CAMERA 01,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

KPMG ROMANIA SRL,
ȘOS.BUCUREȘTIPLOIEȘTI, NR.89A,
SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2014

M 2014
08455
137301

Teatru la Cinema

SC ART MEDIA
MANAGEMENT SRL,
STR. ROMA NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC ART MEDIA
MANAGEMENT SRL,
STRADA AVIONULUI,
NR.26, ETAJ 1,
BIROUL A, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2015

M 2015
03511
140061

Librăria Dalles

RADU TRADING
COMPANY SRL,
STR. FAINARI, NR. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RADU TRADING
01/2016
COMPANY SRL,
STR. DRUMUL
SĂBĂRENI, NR. 24-26,
CLĂDIREA MONOBLOC.
BIROU 1B101D,
ETAJ 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2015
05186
143893

CREDIT PAD

SC KPMG ADVISORY
SRL, VICTORIA
BUSINESS PARK, DN
1, ŞOS. BUCUREŞTI
PLOIEŞTI NR. 69-71,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013685, ROMANIA

SC KPMG ADVISORY
SRL, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI,
NR.89A, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2015
07339
144064

EXCELBET PARIURI
SPORTIVE

SC DIRECT SPORT
BET SRL, STR. CALEA
PLEVNEI NR. 25,
CAMERA 2, SC. 1,
ET. 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DIRECT SPORT BET 08/2016
SRL, STRADA DRUMUL
BELSUGULUI, NR.51B,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2015
08003
142393

CHIPSTER

Intersnack Group GmbH
& Co.KG, STR. PETERMÜLLER-STR. 18/3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

Intersnack Group
05/2016
GmbH & Co.KG, KLAUSBUNGERT-STR. 8/8A,
40468 DÜSSELDORF,
GERMANIA

M 2016
07583
148171

24 pay

SC ECCO GROUP
DEVELOPMENT SRL,
STR. CONSTANTIN
GEORGIAN, NR. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021671, ROMANIA

SC ECCO GROUP
DEVELOPMENT SRL,
STRADA MĂGURA
VULTURULUI, NR.58,
CAMERA E 210,
ETAJ 2, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2016
08418
152418

BINE CRESCUTE . BINE Intersnack Group GmbH
PRĂJITE .
& Co.KG, STR. PETERMÜLLER-STR. 18/3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

Intersnack Group
01/2018
GmbH & Co.KG, KLAUSBUNGERT-STR. 8/8,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

M 2017
00380
148815

SPECIAL TEAM
SECURITY

SC SPECIAL TEAM
SECURITY SRL, STR.
DR. STAICOVICI NR. 15,
PARTER, CAMERA 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BU, ROMANIA

SC SPECIAL TEAM
SECURITY SRL,
BULEVARDUL PIPERA,
NR.I/VII, CLĂDIREA
NORD CITY TOWER,
SPAȚIUL E5-04,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

M 2017
00552
150804

În slujba sănătăţii
cu ajutorul naturii

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 10/2017
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2017
00556
150806

Prisum

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 10/2017
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2017
03644
153707

Medical Optic VEDERE
FĂRĂ LIMITE

OPTOCENTRU MED
S.R.L., CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP
104, ETAJ 3, AXELE
A-B, STALPII 3-3 1/2,
CAMERA 12, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

OPTOCENTRU MED
S.R.L., STR.AV.
ŞTEFAN SĂNĂTESCU,
NR. 17A, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2018

M 2017
03761
151732

KPMG

KPMG ROMANIA SRL,
ŞOS. BUCUREŞTIPLOIEŞTI NR. 69-71,
ET. P, CAMERA 01,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

KPMG ROMANIA
SRL, ŞOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI,
NR.89A, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2017

M 2018
00752
155779

BRAND MINDS Uniting
the business world

BRAND EMOTION
SRL, STR. EMANOIL
PORUMBARU NR. 26,
BL. 17 B, SC. B, AP. 24,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BRAND EMOTION SRL, 07/2018
STRADA ZĂGAZULUI,
NR.21-25, BIROUL DE
LA E1-07 ȘI E1-09,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2018
01824
158409

asro

ASOCIATIA DE
STANDARDIZARE DIN
ROMANIA ASRO, STR.
MENDELEEV NR. 21-25,
BUCUREŞTI, 010362,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASOCIATIA DE
STANDARDIZARE
DIN ROMANIA
ASRO, STRADA
MIHAI EMINESCU,
NR.238, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020085,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2018
01891
156664

alint

PEHART TEC GRUP
SA, STR. 1 MAI NR. 113,
JUDEŢUL CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

PEHART TEC GRUP SA, 09/2018
STRADA 1 MAI, NR. 1,
MUNICIPIUL SEBEȘ,
LOC.PETREȘTI, ALBA,
ROMANIA

M 2018
02003
156420

URSUS RETRO

URSUS BREWERIES
SA, STRADA: CALEA
VICTORIEI, NUMAR:
145, ET.4-5, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

URSUS BREWERIES
SA, ȘOSEAUA PIPERA,
NR.43, CORP A,
ETAJ 2, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

1402

12/2018

08/2018

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

M 2018
02719
157052

Prisum. Dedicated
to Life. Naturally.

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 09/2018
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2018
03113
157241

Viata merita traita
din plin.

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 10/2018
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2018
03114
157242

Sanatate la inaltime.

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 10/2018
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2018
03115
157243

Vitalitate din natura.

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 10/2018
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2018
03150
157434

CORNER

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETERMÜLLER-STRASSE 3,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERTSTR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF,
GERMANIA

10/2018

M 2018
03178
158029

PAK INDUSTRIAL
Always ON TOP

PAK INDUSTRIAL SRL,
ALEEA HUEDIN NR.
7, BL. 2, SC. 2, ET.
8, AP. 116, SECTOR
4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PAK INDUSTRIAL SRL,
CALEA BUCUREȘTI,
NR.195, LOCALITATEA
MIHĂILEȘTI,
MIHĂILEȘTI, GIURGIU,
ROMANIA

11/2018

M 2018
06277
160649

PAK INDUSTRIAL
MEREU LA INALTIME

PAK INDUSTRIAL SRL,
ALEEA HUEDIN NR.
7, BL. 2, SC. 2, ET.
8, AP. 116, SECTOR
4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PAK INDUSTRIAL SRL,
CALEA BUCUREȘTI,
NR.195, LOCALITATEA
MIHĂILEȘTI,
MIHĂILEȘTI, GIURGIU,
ROMANIA

04/2019

M 2018
07913
160641

Totul pentru oameni.
Siceva in plus.

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 04/2019
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

M 2020
01503
168471

T.S.A. PROTECT

SC EUROINVEST
PROTECT TSA SRL,
COMUNA MIHAILESTI
NR. 4, JUD. HARGHITA,
SAT LIVEZENI,
HARGHITA, ROMANIA

SC EUROINVEST
PROTECT TSA SRL,
COMUNA MIHĂILENI,
NR.4, SAT LIVEZI,
HARGHITA, ROMANIA

M 2020
01571
169058

PRISUM

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 09/2020
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020
04847
169566

AS AKADEMY
SECURITY

AKADEMY SECURITY
SRL, STR. DR. NICULAE
D.STAICOVICI NR. 15,
CAMERA 1, SECTOR
5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AKADEMY SECURITY
10/2020
SRL, STRADA GĂRII,
NR.5, MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE,
TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

M 2020
07484
173866

Inspirat de natura.

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE 07/2021
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
00153
174917

DISTRYCT TEAM
SECURITY

DISTRYCT TEAM
SECURITY SRL, STR.
DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15,
CAMERA 6, SECTOR
5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DISTRYCT TEAM
09/2021
SECURITY SRL,
STRADA LIBERTĂȚII,
NR.220, CAMERA 111,
16 MP IN CADRUL
HOTEL PARC, ETAJ
1, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

M 2021
01201
174337

HITMAN SECURITY

HITMAN SECURITY
SRL, STR LEONIDA,
NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

HITMAN SECURITY
08/2021
SRL, BULEVRADUL
PIPERA, NR.I/VII,
CLĂDIREA NORD CITY
TOWER, SPAȚIUL E5-04,
ETAJ 5, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

M 2021
06696

French Cuisine

FRENCH CUISINE SRL,
STRADA IZVORULUI
NR. 2, PARTER, BLOC
N14A1, AP. 003, JUDEŢ
ILFOV, COMUNA
STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

FRENCH CUISINE
SRL, STRADA UNIRII,
NR.320, COMUNA
BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

1404

08/2020
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Adresă veche

Adresă nouă

M 2021
08198

LORAN PURE LUXURY

LAURA MOCANU, BD.
UNIRII, NR. 37, BL. A4,
SC. 1, ET. 2, AP. 10,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LAURA MOCANU,
BD. MIRCEA VODĂ,
NR.21D, ETAJ 6, AP.6.1,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2022
00826

PEST STOP

BRANDBOX SRL, BD.
MARASESTI NR. 42,
BL. 1, SC. 2, AP. 54,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BRANDBOX SRL,
BD. MĂRĂȘEȘTI,
NR.20, PARTER, AP.1,
CMERA 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2022
01055

VINTELLO

VINTELLO SRL,
DRUMUL PADUREA
PUSTNICU NR. 141G,
SECTOR 1, BUCURESTI,
14042, BUCUREȘTI,
ROMANIA

VINTELLO SRL, CALEA
FLOREASCA, NR.169,
CORP X, CAMERA 128
IN CADRUL FLOREASCA
CUBE-BUSINESS HUB,
ETAJUL 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2003
05068
056755

METIGLA

SC COILPROFIL SRL,
SAT CEPTURA DE JOS,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA CEPTURA,
ROMANIA

METIGLA S.R.L., SAT
CEPTURA DE JOS,
JUDEȚUL PRAHOVA,
COMUNA CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2017
02548

ENERGEN

SC DELTA ENERGY
INVEST SRL, STR.
TRAIAN, NR. 77-79,
ET.3, AP. 20, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ENERGEN ROMÂNIA,
STRADA PANDURI,
NR.120, RUDENI,
CHITILA 077046, ILFOV,
ROMANIA

M 2018
04182
158728

METIGLA
smart covering. simply
passion.

SC COILPROFIL
SRL, JUD. PRAHOVA,
CEPTURA, 107126,
PRAHOVA, ROMANIA

METIGLA S.R.L.,
01/2019
COMUNA CEPTURA,
JUDEȚUL PRAHOVA,
SAT CEPTURA DE JOS,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2021
04607
179083

F.C.V. FARUL
CONSTANTA

FOTBAL CLUB
VIITORUL CONSTANTA
S.A, BD. MAMAIA
NR. 208, ET.4,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

F.C.V. FARUL
01/2022
CONSTANȚA S.A.,
LOC. MAMAIA, HOTEL
BUCUREȘTI-B, SPA
CENTER IAKI, ETAJ 1,
JUDEȚ CONSTANȚA,
MUNICIPIUL
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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02/2004

MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI
DE DREPTURI - CESIUNI
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marcă
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007341 SCHOLL
012065

Cedent

LRC PRODUCTS
LIMITED, BATH ROAD
103-105, BERKSHIRE,
SLOUGH, SL1 3UH,
MAREA BRITANIE

Cesionar

SATURN NEWCO
LIMITED, 103-105 BATH
ROAD, BERKSHIRE, SL1
3UH, SLOUGH, MAREA
BRITANIE

BOPI

11/1993

025235 P
017398

MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK
DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW
JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

N.V. ORGANON,
04/1995
KLOOSTERSTRAAT 6,
OSS, 5349 AB, TARILE DE
JOS

032535
023257

GEOFFREY, LLC.,
ONE GEOFFREY
WAY, WAYNE, NEW
JERSEY, 07470, STATELE
UNITE ALE AMERICII

TRU Kids Inc., 5 WOOD
HOLLOW ROAD,
PARSIPPANY, NEW
JERSEY 07054, S.U.A.

M 2001 ARCOXIA
00401
045196

MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK
DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW
JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

N.V. ORGANON ,
09/2001
KLOOSTERSTRAAT 6,
OSS, 5349 AB, TARILE DE
JOS

M 2001 SOFTSTEP
04309
047803

M 2001 FEREASTRA
05378
051357

LRC PRODUCTS
LIMITED, BATH ROAD
103-105, BERKSHIRE,
SLOUGH, SL1 3UH,
MAREA BRITANIE
AGACHI ILIE, STR. ROŞIA
MONTANĂ NR. 2, BL.
01B, SC. 1, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
7000, ROMANIA
VALERIU MARINCIU, BD.
NICOLAE GRIGORESCU
NR. 21, BL. Y9, SC. 1,
ETAJ 4, AP. 18, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA
VASILE DIACONU,
ȘOS. BERCENI NR. 11,
BL. 4, SC. 1, ET. 5, AP.
33, SECTOR 4, MUN.
BUCUREȘTI, ROMANIA

1409

SATURN NEWCO
LIMITED, 103-105 BATH
ROAD, BERKSHIRE, SL1
3UH, SLOUGH, MAREA
BRITANIE

04/1998

03/2002

ANA ROXANA AGACHI,
11/2002
STR. DEALUL TUGULEA
NR. 24-30, BL. 16, SC. 3,
ET. 2, AP. 49, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VALERIU MARINCIU, BD.
NICOLAE GRIGORESCU
NR. 21, BL. Y9, SC. 1,
ETAJ 4, AP. 18, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VASILE DIACONU,
ȘOS. BERCENI NR. 11,
BL. 4, SC. 1, ET. 5, AP.
33, SECTOR 4, MUN.
BUCUREȘTI, ROMANIA
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depozit/
marcă

Denumire marcă

Cedent

Cesionar

BOPI

M 2001 AGENDA
AGACHI ILIE, STR. ROŞIA
05379 CONSTRUCŢIILOR
MONTANĂ NR. 2, BL.
051358
01B, SC. 1, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
7000, ROMANIA
VALERIU MARINCIU, BD.
NICOLAE GRIGORESCU
NR. 21, BL. Y9, SC. 1,
ETAJ 4, AP. 18, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA
VASILE DIACONU,
ȘOS. BERCENI NR. 11,
BL. 4, SC. 1, ET. 5, AP.
33, SECTOR 4, MUN.
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANA ROXANA AGACHI,
11/2002
STR. DEALUL TUGULEA
NR. 24-30, BL. 16, SC. 3,
ET. 2, AP. 49, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VALERIU MARINCIU, BD.
NICOLAE GRIGORESCU
NR. 21, BL. Y9, SC. 1,
ETAJ 4, AP. 18, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VASILE DIACONU,
ȘOS. BERCENI NR. 11,
BL. 4, SC. 1, ET. 5, AP.
33, SECTOR 4, MUN.
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2003 ALFREDO
07138
058342

SC ALFREDO FOODS
SRL, INTR. BINELUI NR.
1A, ET. 1, COMPLEX
FORTUNA, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI, NR.16,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2004

M 2003 DEL GUSTO
07139
058343

SC ALFREDO FOODS
SRL, INTR. BINELUI NR.
1A, ET. 1, COMPLEX
FORTUNA, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI, NR.16,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2004

M 2005 ALFREDO FOODS
00825
067596

SC ALFREDO FOODS
SRL, INTR. BINELUI NR.
1A, ET. 1, COMPLEX
FORTUNA, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI, NR.16,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

11/2005

M 2005 HYDRA GEL
01368
100430

LRC PRODUCTS
LIMITED, BATH ROAD
103-105, BERKSHIRE,
SLOUGH, SL1 3UH,
MAREA BRITANIE

SATURN NEWCO
LIMITED, 103-105 BATH
ROAD, BERKSHIRE, SL1
3UH, SLOUGH, MAREA
BRITANIE

04/2009

M 2007 DE LA JUPÂNU'
10840
103558

SC COMBIS SA,
STRADA NICOLAE
TITULESCU, NR.23-25,
BISTRIŢA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

Moldovan Ioana - Maria,
PIAȚA PETRU RAREȘ,
NR.19, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

09/2009

FURNITURE DESIGN
DISTRIBUTION SRL, ȘOS.
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI,
NR. 42-44, CLĂDIREA
B, ARIPA B2, PARTER,
BIROUL 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Mario Karkhi, STRADA
JANDARMERIEI 14,
BLOC 3, SCARA C, ETAJ
4, AP.41, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2009

M 2008 ROVERE
04878
097680
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Cesionar
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M 2008 WEB2SMS
05856
097043

NETOPIA PAYMENTS
S.R.L., B-DUL DIMITRIE
POMPEI, NR.9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR.24,
ETJ.4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

WEB2SMS S.R.L., B12/2008
DUL DIMITRIE POMPEI,
NR.9-9A, IRIDE BUSINESS
PARK, CLĂDIREA NR.24,
ETAJ 4, CAMERA 4B,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2008 MOBILPAY
05857
100700

NETOPIA PAYMENTS
S.R.L., B-DUL DIMITRIE
POMPEI, NR.9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR.24,
ETJ.4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

NETOPIA FINANCIAL
05/2009
SERVICES SRL,
BD.DIMITRIE POMPEI, NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS
PARK, CLĂDIREA NR.24,
ETAJ 4, CAMERA 4A,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2010 mobilPay
03618
110331

NETOPIA PAYMENTS
S.R.L., B-DUL DIMITRIE
POMPEI, NR.9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR.24,
ETJ.4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

NETOPIA FINANCIAL
10/2010
SERVICES SRL,
BD.DIMITRIE POMPEI, NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS
PARK, CLĂDIREA NR.24,
ETAJ 4, CAMERA 4A,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2011 CF CASA
02755 FRUMOASA
117535

S.C. J. KRISTENSEN
S.R.L., BD. LASCĂR
CATARGIU NR. 40,
MANSARDĂ, CAM.
1,4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

S.C CASA FRUMOASĂ
STORES S.R.L,
STR.PICTOR DANIEL
ROSENTHAL, NR.1,
PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

04/2012

M 2011 CASA FRUMOASA
02756
117536

S.C. J. KRISTENSEN
S.R.L., BD. LASCĂR
CATARGIU NR. 40,
MANSARDĂ, CAM.
1,4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

S.C CASA FRUMOASĂ
STORES S.R.L,
STR.PICTOR DANIEL
ROSENTHAL, NR.1,
PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

04/2012

M 2011 EL GRECO
07941
119271

M 2011 THANK Q
08840
123260

SC EL GRECO SRL, BDUL TRANSILVANIA NR. 4,
AP. 16, JUD. SATU MARE,
SATU MARE, 440007,
SATU MARE, ROMANIA
BALAJI MARIA DAIANA,
STR. MĂRĂŞTI NR. 13,
JUDEŢUL SATU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

1411

NACHBIL SRL, SAT
07/2012
BELTIUG, COMUNA
BELTIUG, NR. 428, JUD.
SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA
GAMA&GAMA S.R.L.,
COMUNA CULCIU,
NR.134/C, SAT CULCIU
MARE, SATU MARE,
ROMANIA

03/2013
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M 2011 VERA VERDE
08841
123261

BALAJI MARIA DAIANA,
STR. MĂRĂŞTI NR. 13,
JUDEŢUL SATU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

GAMA&GAMA S.R.L.,
COMUNA CULCIU,
NR.134/C, SAT CULCIU
MARE, SATU MARE,
ROMANIA

03/2013

M 2012 Alfredo
03548
121408

SC ALFREDO FOODS
SRL, INTR. BINELUI NR.
1A, ET. 1, COMPLEX
FORTUNA, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI, NR.16,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

11/2012

M 2012 COFFEE 2 GO
06582
123707

SC MAXJOY EUROTRADE
CONCEPT SRL,
ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL
MARE, NR.25, BL.28,
SC.C, ET.7, APT.107,
SECTOR 2, CAMERA 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

STRETTO COFFEE 2 GO
SRL, ȘOS. STRĂULEȘTI,
NR. 76-86, PARTER,
CAM. NR. 38, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2013

M 2012 COFFEE TO GO
06583
123778

SC MAXJOY EUROTRADE
CONCEPT SRL,
ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL
MARE, NR.25, BL.28,
SC.C, ER.7, APT.107,
SECTOR 2, CAMERA 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

STRETTO COFFEE 2 GO
SRL, ȘOS. STRĂULEȘTI,
NR. 76-86, PARTER,
CAM. NR. 38, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2013

M 2014 MEZAFOODS
00762
132090

SC MEZA OPTIM SRL,
SPLAIUL UNIRII NR.
9, BL. 5, SC. B, AP.
115, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI,
077160, ROMANIA

MEZA MEAT S.R.L.,
09/2014
STRADA SPLAIUL UNIRII,
NR.9, BL.5, SC.B, ET.7,
AP.115, LOCALITATEA
POPEȘTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

M 2014 PESTE PERFECT
06092 ALES PESCUIT IN
176409 LIBERTATE

SC ALFREDO FOODS
SRL, INTR. BINELUI NR.
1A, ET. 1, COMPLEX
FORTUNA, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI, NR.16,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

10/2021

M 2014 Alfredo Seafood
06093
176408

SC ALFREDO FOODS
SRL, INTR. BINELUI NR.
1A, ET. 1, COMPLEX
FORTUNA, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI, NR.16,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

10/2021

M 2014 Teatru la Cinema
08455
137301

SC ART MEDIA
MANAGEMENT SRL,
STRADA AVIONULUI,
NR.26, ETAJ 1,
BIROUL A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Mihăiță Penișoară,
STRADA FRASINULUI,
NR.17B, COMUNA
CORBEANCA, TAMAȘI,
ILFOV, ROMANIA

07/2015
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M 2016 STAY FIT GYM Fit
01873 Bodies & Healthy
144030 Minds

STAY FIT GYM SRL,
STR. TEIUL DOAMNEI
NR. 35A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

STAY FIT IRIDE S.R.L.,
BULEVARDUL DIMITRIE
POMPEI, NR. 9 - 9A,
CLĂDIREA 14, PARTER,
IRIDE BUSINESS PARK,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

08/2016

M 2016 Park Properties
02007
144067

LMM ADVISORY
CONSULTING SRL,
STR. VASILE LASCĂR
NR. 178, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

BESTSERV MANAGER
S.R.L., STRADA BARBU
MUMULEANU, NR.30-32,
DEMISOL, CAMERA 1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

08/2016

M 2016 24 pay
07583
148171

SC ECCO GROUP
DEVELOPMENT SRL,
STRADA MĂGURA
VULTURULUI, NR.58,
CAMERA E 210, ETAJ
2, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PTP ONLINE S.R.L.,
STR.MĂGURA
VULTURULUI, NR.58,
CAMERA E211, ETAJ 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

04/2017

M 2017 FRESH FM
01460
150021

SC FRESH FM SRL,
ŞOS. NORDULUI NR. 59,
JUDEŢUL IALOMIŢA,
SLOBOZIA, ROMANIA

DAN PRESS SRL, B-DUL
UNIRII, BL. U12, SC.B,
ET.2, AP.56, SLOBOZIA,
IALOMIȚA, ROMANIA

08/2017

M 2017 Ib Insane beauty
08358
155735

LA STRADA CLEANING
SRL, STR. MIRCEA CEL
BATRAN NR. 138, BL.
TLA, ET. P, BIROUL 2,
CONSTANTA, ROMANIA

ANNABELLE
BEAUTYCARE SRL,
PRELUNGIREA
SG.NICOLAE
GRINDEANU, NR.6,
TRONSON 1, ET.5,
AP.42, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

07/2018

M 2018 BRAND MINDS
00752 Uniting the business
155779 world

BRAND EMOTION SRL,
STRADA ZĂGAZULUI,
NR.21-25, BIROUL DE LA
E1-07 ȘI E1-09, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

BRAND MINDS S.R.L.,
07/2018
STRADA GHEORGHE
DOJA, NR.7, ET.1, BL.35F,
ET.7, AP.26, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2018 PAK INDUSTRIAL
03178 Always ON TOP
158029

PAK INDUSTRIAL SRL,
CALEA BUCUREȘTI,
NR.195, LOCALITATEA
MIHĂILEȘTI, MIHĂILEȘTI,
GIURGIU, ROMANIA

PAK INDUSTRIAL
RO S.R.L., STRADA
SEBASTIAN, NR.218,
CONSTRUCȚIA C2,
SPAȚIU COMERCIAL,
BIROUL NR.2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Cedent

Cesionar

BOPI

M 2018 BURLINGTON KIDS
03820
158727

BURLINGTON
EDUCATION
CYPRUS LIMITED,
LIMASSOL, 15, COSTAS
PAPARIGOPOULOU
STR. CHARALAMBIDES
CHAMBERS, 2ND
FLOOR, 3106 LIMASSOL,
CIPRU, CIPRU

BURLINGTON
01/2019
EDUCATION
CYPRUS LIMITED,
LIMASSOL, 15, COSTAS
PAPARIGOPOULOU
STR. CHARALAMBIDES
CHAMBERS, 2ND FLOOR,
3106 LIMASSOL, CIPRU,
CIPRU

M 2018 PAK INDUSTRIAL
06277 MEREU LA
160649 INALTIME

PAK INDUSTRIAL SRL,
CALEA BUCUREȘTI,
NR.195, LOCALITATEA
MIHĂILEȘTI, MIHĂILEȘTI,
GIURGIU, ROMANIA

PAK INDUSTRIAL
04/2019
RO S.R.L., STRADA
SEBASTIAN, NR.218,
CONSTRUCȚIA C2,
SPAȚIU COMERCIAL,
SECTOR 5, BIROUL NR.2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2018 BOOKISIT
08598
162383

CUTIUTA CU POVESTI
SRL-D, STR. NAVODARI
NR. 159, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

RAMONA - ELENA
CANTARGIU, STR.
BELȘUGULUI NR. 33,
BL. I33, SC. 1, ET. 3, AP.
10, JUDEȚ CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA
CRISTINA DUMITRU
- CALINOIU, STR.
LABORATOR NR. 130 132, BL. S18, SC. 2, ET.
2, AP. 54, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA - ADRIANA
GIURGEA, STR. ȘCOLII
NR. 40A, SC. 1, ET. 4,
AP. 17, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

M 2019 Mondo Meatballs
03909 Mondo Chiftelute
164326

MEZA OPTIM SRL,
SPLAIUL UNIRII NR. 9,
BL. 5, SC. B, AP. 115,
JUD. ILFOV, POPEŞTILEORDENI, 077160,
ILFOV, ROMANIA

MEZA MEAT S.R.L.,
11/2019
STRADA SPLAIUL UNIRII,
NR.9, BL.5, SC.B, ET.7,
AP.115, LOCALITATEA
POPEȘTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

M 2019 NETOPIA
05921
166411

NETOPIA PAYMENTS
S.R.L., BD. DIMITRIE
POMPEI NR. 9-9A,
CLADIREA NR. 24, IRIDE
BUSINESS PARK, ET. 4,
CAMERA 4C, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

NETOPIA FINANCIAL
05/2020
SERVICES SRL,
BD.DIMITRIE POMPEI, NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS
PARK, CLĂDIREA NR.24,
ETAJ 4, CAMERA 4A,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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Denumire marcă

Cedent

Cesionar

S.C THE VIRTUAL
ESCAPE S.R.L, BD.
REPUBLICII NR.
2, BIROU 6, JUD.
BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
S.C. STELLAR
EVENTS SRL,
STR.GHETARILOR, NR.2,
APT.4, CAMERA 1, ET.3,
BUCURESTI, ROMANIA

S.C THE VIRTUAL
ESCAPE S.R.L, BD.
REPUBLICII NR. 2,
BIROU 6, JUD. BISTRITANASAUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA
S.C. STELLAR EVENTS
SRL, STR.GHETARILOR,
NR.2, APT.4, CAMERA
1, ET.3, BUCURESTI,
ROMANIA

07/2020

M 2020 FAMOUS BURGER
ALIN-CONSTANTIN
03827
ANGHEL, STR. CAP. ILINA
170603
NR. 6, BL.14, SC. 2, ET.4,
AP.77, SECTORUL 5,
BUCURESTI, ROMANIA
MARIANA PORST,
STR. MARGEANULUI
NR. 22, SECTORUL 5,
BUCURESTI, ROMANIA

IONEL ANGHEL , STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.14,
SC.2, ET.4, AP.77,
SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA
MARIANA PORST,
STR. MARGEANULUI
NR. 22, SECTORUL 5,
BUCURESTI, ROMANIA

12/2020

M 2020 BAIA DE PLANTE
05529 SAPUN DE ADA
173677 KALEH

IONUT DORIN TEGLAS
SERBANOIU, STR.
FREDERIC CHOPIN NR.
8, SC. B, AP. 31, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

ATELIER TEGLAȘ SRL,
COMUNA ROGOVA,
NR.152, SAT PORONIȚA,
MEHEDINȚI, ROMANIA

M 2020 ZAYA
05955
174105

INNOVATIVE MEDIA
PRODUCTION SRL, STR.
REZERVELOR NR. 39
BIS, COMUNA CHIAJNA,
JUDEȚUL ILFOV, SAT
ROŞU, ILFOV, ROMANIA

ZAYA ARTIFICIAL
INTELLIGENCE S.R.L.,
STR. ȘTEFAN CEL
MARE NR. 9A, CAMERA
1, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

M 2020 ExpressCredit IMM
06328
173949

EXPRESS CREDIT
IMM I.F.N. S.A., STR.
BANUL ANTONACHE NR.
40-44, ETAJ 1, BIROU
NR. HD6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EXPRESS CREDIT
07/2021
AMANET S.R.L., STRADA
SILVESTRU NR. 21,
PARTER ȘI MEZANIN,
BLOC L1, JUDEȚ IAȘI,
MUNICIPIUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

M 2021 YOUTIFUL. BE
02814 YOUTIFUL. BE
178102 YOURSELF

CM FUTURE
TECHNOLOGIES S.R.L.,
STR. CABANEI NR.
1, CAM. 2, JUDETUL
BRASOV, SAT PREDELUT,
COMUNA BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA

ASSET WISE S.R.L.,
01/2022
CALEA BUCUREȘTILOR,
NR.235 A, LOT 1 PARTER
(CAMERA 3, 4, 5, 7, 8, 9
SI10), OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

M 2020 VIRTUALE ESCAPE
00459 presents Hustle
167999 Music Festival
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Cedent

Cesionar

M 2021 NEO
05088
180315

SC CROWN ESTATES
SRL, CARDINAL IULIU
HOSU, NR 18 A, APT
10, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 547526,
CLUJ, ROMANIA

MARCEL IONESCU STINGA, STR. MIKO
IMRE,NR. 10, AP.72,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

M 2021 PP PARTIDUL
05387 PATRIOTILOR

IULIAN SURUGIU,
PRL. GHENCEA
NR. 93F, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PARTIDUL PATRIOŢILOR,
PRELUNGIREA
GHENCEA, NR.93F,
CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2021 ilio
08195

BOGDAN MUNTENITA,
STR. LALELELOR,
NR.10, JUDETUL ILFOV,
SAT DOBROESTI,
COMUNA DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

ILIO MY BIJOU SRL,
STRADA LALELELOR,
NR.10, CAMERA 3,
SAT DOBROEȘTI,
DOBROEȘTI, ILFOV,
ROMANIA
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Fuziuni
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi și adresă

Titular nou și adresă

BOPI

M 2002 DUMBRAVA
04596
053113

SC OVERSEAS GROUP
IMPEX SRL, STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERV CONSULTING
05/2003
S.R.L., STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2002 RUIA
04675
053500

SC OVERSEAS GROUP
IMPEX SRL, STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERV CONSULTING
06/2003
S.R.L., STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2002 BUN GUST
04677
054092

SC OVERSEAS GROUP
IMPEX SRL, STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERV CONSULTING
07/2003
S.R.L., STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2002
05598
053502

SC OVERSEAS GROUP
IMPEX SRL, STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERV CONSULTING
06/2003
S.R.L., STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2002 DUMBRAVA
05676
053529

SC OVERSEAS GROUP
IMPEX SRL, STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERV CONSULTING
06/2003
S.R.L., STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2002 DUMBRAVA
05677
053530

SC OVERSEAS GROUP
IMPEX SRL, STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERV CONSULTING
06/2003
S.R.L., STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2004 LA GRANDE
03806 FAMIGLIA
060805

SC OVERSEAS GROUP
IMPEX SRL, STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERV CONSULTING
10/2004
S.R.L., STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2005 LA GRANDE
01610 FAMIGLIA
067678

SC OVERSEAS GROUP
IMPEX SRL, STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SERV CONSULTING
11/2005
S.R.L., STRADA
COPILULUI, NR.16, ETAJ
1, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2005 ECO EURO
10705
073814

ECO EURO GROUP
DISTRIBUTION S.R.L.,
STR. VIILOR NR. 84,
JUD. MUREȘ, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

ECO EURO DOORS
09/2006
S.R.L., STR. CARPAȚILOR
NR. 11, JUDEȚUL MUREȘ,
REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA
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M 2006 ECOEURO
03708
079624

Titular vechi și adresă

SC ECO EURO TRADING
SRL, STRADA CARPAŢI
NR.11, JUDEŢ MUREŞ,
REGHIN, ROMANIA

1420

Titular nou și adresă

ECO EURO GROUP
DISTRIBUTION S.R.L.,
STR. VIILOR NR. 84,
JUDEȚUL MUREȘ,
REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

BOPI

05/2007

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

ANDREI VIOREL TATAR, STR.
POET GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 20, AP. 42, JUD.CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA
IOAN CHIRILA, STRADA
SALCÂMILOR, NR.236,
COMUNA APAHIDA, SAT
CÂMPEȘTI, CLUJ, ROMANIA

HOUSE OF CARS LOGISTICS
S.R.L., STR. SALCAMILOR
NR. 234, JUD. CLUJ, SAT
CAMPENESTI, CLUJ, ROMANIA

01/12/2021- Neexclusivă

M 2020 07512/ LEON KLOMPE
179121

LEON COMFORT STEP KFT,
DEAK FERENC UTCA 20,
BUDAPEST, 1041, UNGARIA

MEDISONICA S.R.L., SAT
CORUNCA, NR. 145/0/2, JUDEȚ
MUREȘ, COMUNA CORUNCA,
MUREȘ, ROMANIA

31/01/2022* Exclusivă

M 2011 08625/ FOTBAL CLUB
126751 BRAŞOV
ROMÂNIA

MUNICIPIUL BRAȘOV, B-DUL
EROILOR, NR. 8, JUDEȚUL
BRAȘOV, MUNICIPIUL
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

Asociaţia Clubul Sportiv Fotbal
Club Braşov - Steagul Renaşte,
STR. PIAŢA TEATRULUI NR. 3,
BL. 3, SC. A, AP. 12, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

28/07/2021- Exclusivă

M 2011 08622/ F.C. BRAŞOV
123248

MUNICIPIUL BRAȘOV, B-DUL
EROILOR, NR. 8, JUDEȚUL
BRAȘOV, MUNICIPIUL
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

Asociaţia Clubul Sportiv Fotbal
Club Braşov - Steagul Renaşte,
STR. PIAŢA TEATRULUI NR. 3,
BL. 3, SC. A, AP. 12, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

28/07/2021- Exclusivă

M 2020 07785/ CHEF`S TABLE
174674 By The Sea

FLORIN ZAHARIA, STR.
PESCARUSULUI NR. 7, JUDEŢ
CONSTANŢA, TECHIRGHIOL,
CONSTANȚA, ROMANIA

S.C. GIGICĂ ANTONIO S.R.L.,
BD TOMIS, NR.19, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

20/11/2021* Exclusivă

M 2019 07881/ House of Cars
171056
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28/07/2022

Obiectul
licenței
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Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

M 2020 07937/ UNICAN
175005 MOBILIER
concepte unice
de mobilier

Titularul mărcii și adresa
MĂDĂLINA ZAMFIR, ŞOS.
CHITILEI NR. 120, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

Licențiatul și adresa

Durata
licenței

Felul licenței

UNICAM PRODUCTION S.R.L.,
30/06/2021- Exclusivă
ȘOS. CHITILEI, NR. 120, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA
05/11/2025

* Data când prin voinţa părţilor (sau uneia dintre părţi) se decide încetarea contractului.
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SECHESTRU ÎN REGISTRUL DE MĂRCI
Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul cererii

169615 M 2020 00515/
28/01/2020

Perioadă
sechestru

Decizie

03/02/2022

Prin Procesul verbal de sechestru întocmit în
data de 03.02.2022, în dosarul de executare nr.
387/2021, prin care sunt declarate puse sub
sechestru
bunurile
mobile
incorporale
aparţinând debitoarei CASA BERARILOR
ARTIZANI, în temeiul art. 51 din Legea nr.
84/1998, republicată, OSIM face menţiune în
Registrul Mărcilor de indisponibilizarea mărcii
numărul 169615.
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Modificări ale licențelor înscrise în registrul național al mărcilor
Nr. depozit/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii si adresa

Nr. clase

M 2018
F.C. FARUL
06937/ CONSTANȚA
161865
1920

GHEORGHE HAGI, STR.
LOGOFĂTUL LUCA
STROICI NR. 35, ETAJ
1, APT. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

35, 41

M 2018
08558/
170497

GHEORGHE HAGI, STR.
LOGOFĂTUL LUCA
STROICI NR. 35, ETAJ
1, APT. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

3, 8, 9, 14, 16,
18, 21, 25, 26,
28, 34, 35, 38,
39, 41, 43, 44,
45

FARUL

1431

Rezumatul hotărârii

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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).
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI
Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

116342(R)

23/05/2031

25, 26, SC PEMONT LENJERIE SRL
35, 40

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

119489(R)

03/02/2032

25, 35, OBANST EXC DESIGN SRL
43

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123713(R)

06/02/2032

25, 35 STIOLICA NICOLAE

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

119907(R)

06/02/2032

25, 35 STIOLICA NICOLAE

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

119544(R)

16/02/2032

16

STRONGTAPE SRL

050323(2R)

21/02/2032

30

SC BETTY ICE SRL

120337(R)

09/01/2032

35, 38, RFE/RL, INC
41

122668(R)

14/05/2032

3, 21,
35

128064(R)

23/02/2032

32, 33, SC PRODALCOM SA
35, 39,
43

SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.

050873(2R)

04/02/2032

32, 33, SC PRODALCOM SA
35, 36,
39, 43

SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.

049326(2R)

05/02/2032

5

S.C. MEDOCHEMIE ROMÂNIA
S.R.L.

049325(2R)

05/02/2032

5

S.C. MEDOCHEMIE ROMÂNIA
S.R.L.

049324(2R)

05/02/2032

5

S.C. MEDOCHEMIE ROMÂNIA
S.R.L.

049321(2R)

05/02/2032

5

S.C. MEDOCHEMIE ROMÂNIA
S.R.L.

049524(2R)

05/02/2032

5

S.C. MEDOCHEMIE ROMÂNIA
S.R.L.

ROMINVENT S.A.
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

SC ROTTA COMIMPEX SRL

1435

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

049652(2R)

31/07/2031

33

GEORGE IVANESCU

002853(5R)

20/05/2032

9

CBS BROADCASTING INC

ROMINVENT S.A.

017608(3R)

04/07/2032

3

SC JOHNSON & SON, INC

ZMP Intellectual Property SRL

018127(3R)

04/02/2032

12

TENNECO AUTOMOTIVE
OPERATING COMPANY INC

118428(R)

03/02/2032

25

SC ELIS GROUP IMPEX SRL

124098(R)

21/02/2032

7, 9

SC COTRACO ROM SRL

049039(2R)

16/01/2032

5

S.C. MEDOCHEMIE ROMÂNIA
S.R.L.

123551(R)

21/02/2032

7, 9

SC COTRACO ROM SRL

INTELLEMMI CONSULT SRL

124097(R)

21/02/2032

7, 9

SC COTRACO ROM SRL

INTELLEMMI CONSULT SRL

051359(2R)

25/03/2032

1, 2, 3, PAN TERRA CORPORATION
4, 5, 6, SRL
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
32, 33,
34, 35,
36, 37,
38, 39,
40, 41,
42, 43,
44, 45

120252(R)

24/02/2032

41, 45 SC INTERGUARD GROUP SRL

120428(R)

19/03/2032

41, 45 SC INTERGUARD GROUP SRL

120618(R)

15/03/2032

35, 41 GLOBAL COMMERCIUM
DEVELOPMENT SRL

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN
PETRINA

052260(2R)

21/06/2032

5, 35

S.C. DEZIMED S.R.L.

ALACARTE IP SRL

126970(R)

28/03/2032

45

SC REDLANS FAST SRL

1436

INTELLEMMI CONSULT SRL

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL
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121990(R)

20/03/2032

32, 33 RUSSIAN STANDARD
INTELLECTUAL PROPERTY
HOLDING AG

RATZA & RATZA SRL

119997(R)

29/03/2032

35

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

122472(R)

02/05/2032

35, 37, SC SMART CLEAN SRL
45

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

122704(R)

17/05/2032

29, 30, SC DOBROGEA GRUP SA
35

Legal2M - Cabinet Individual
Autorizat Popescu Magdalena
Daniela

121243(2R)

01/03/2042

41

123389(R)

12/04/2032

5, 16, SC FILDAS TRADING SRL
35, 41,
42, 44

117816(R)

31/10/2031

30, 42 SC BON HUMOR CAFE SRL

120514(R)

10/04/2032

35, 37, SC BLACK SEA MAGIC SRL
39, 41,
43

123967(R)

09/02/2032

35, 42 SC CAPCON SERV SRL

121746(R)

18/07/2032

16, 25, SC ANDREEA ESCA SRL
35

122352(R)

19/07/2032

45

SC ALGO MEDIASOFT SRL

122062(R)

25/07/2032

1, 17,
19

Bostik SA

120385(R)

01/03/2032

3, 5, 35 SC BIOFARM SA

120079(R)

02/02/2032

3, 5, 35 SC BIOFARM SA

120082(R)

01/03/2032

3, 5, 35 SC BIOFARM SA

119175(R)

02/02/2032

3, 5, 35 SC BIOFARM SA

051662(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECŞULESCU
41, 43

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

051663(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECŞULESCU
41, 43

CABINET N.D. GAVRIL SRL

052330(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECŞULESCU
41, 43

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

NEATA PETRACHE-EMIL

SC INDUSTRIE MICA
PRAHOVA SA

1437

CABINET ANI FUCIU SRL

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

ROMINVENT S.A.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

121624(R)

18/05/2032

35, 41 PORUTIU OVIDIU

051364(2R)

31/05/2032

35

051670(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECSULESCU
41, 43

CABINET N.D. GAVRIL SRL

052327(2R)

11/02/2032

33, 35, NECSULESCU CLAUDIU
41, 43

SC CABINET N.D.GAVRIL SRL

051676(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECŞULESCU
41, 43

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

051675(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECSULESCU
41, 43

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

051674(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECSULESCU
41, 43

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

093910(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECSULESCU
41, 43

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

071576(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECSULESCU
41, 43

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

051667(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECSULESCU
41, 43

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

051666(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECSULESCU
41, 43

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

050864(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECSULESCU
41, 43

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

050434(2R)

20/11/2031

30

ARCOR S A I C

CABINET M OPROIU SRL

051363(2R)

31/05/2032

35

CN ROMTEHNICA SA

120387(R)

01/03/2032

5, 35

SC BIOFARM SA

050865(2R)

11/02/2032

33, 35, CLAUDIU NECSULESCU
41, 43

049481(2R)

11/03/2032

30

SC TECSA BUSINESS SRL

049480(2R)

11/03/2032

30

SC TECSA BUSINESS SRL

153024(R)

21/06/2031

41

INTEGRASOFT SRL

050324(2R)

21/02/2032

9

VISARD SRL

153023(R)

21/06/2031

41

INTEGRASOFT SRL

121723(R)

15/06/2032

30, 35 SC IDEBA CONSULTING SRL

049174A(2R)

18/06/2031

1, 5, 16 SC STEFANESCU & ION SRL

CN ROMTEHNICA SA

1438

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA
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118742(R)

02/11/2031

39

SC ANCHOR GRUP SA

S.C.P.I MILCEV BURBEA

121925(R)

27/06/2032

35

ADLI BARIS

002926(5R)

17/07/2032

5

GLAXO GROUP LIMITED

119485(R)

24/01/2032

5, 16,
39

SC CO & CO CONSUMER 2002
SRL

129572(R)

08/03/2032

36, 43 HERCESA INMOBILIARIA, S.A. ROMINVENT S.A.

127221(R)

26/04/2032

5

SC FITERMAN PHARMA SRL

123190(R)

01/03/2032

6, 11,
35

SC SERSTILL SRL

121951(R)

19/06/2032

35, 42 SC WEBECOM SRL

120536(R)

09/03/2032

5

SC FITERMAN PHARMA SRL

119935(R)

15/02/2032

3

SC GEROCOSSEN SRL

018283(3R)

07/04/2032

16, 37, HP HEWLETT-PACKARD
41, 42 GROUP LLC.

049086(2R)

07/11/2031

5, 30,
35

119872(R)

23/01/2032

35, 40 SC COMBIS SA

120646(R)

19/03/2032

36

GHEORGHE CLAUDIU
HATEGAN

051887(2R)

13/12/2031

39

SC STAR FOODS EM SRL

119026(R)

28/11/2031

35, 36, LIDL STIFTUNG & Co.KG
41

PETOSEVIC SRL

121126(R)

09/05/2032

9, 16, SC CORESI BUSINESS PARK
35, 38, S.A
41, 42

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

018871(3R)

10/02/2032

1

Chevron Intellectual Property
LLC

ROMINVENT S.A.

018128(3R)

04/02/2032

12

1.TENNECO AUTOMOTIVE
INC 2.TENNECO
AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

SC FARES SA

1439

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

PETOSEVIC SRL
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018126(3R)

04/02/2032

12

TENNECO AUTOMOTIVE
OPERATING COMPANY INC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

018125(3R)

04/02/2032

12

TENNECO AUTOMOTIVE
OPERATING COMPANY INC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

123787(R)

15/10/2032

16, 35, CORNEL BOCIORT
39, 42,
43

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

121797(R)

02/02/2032

38

SC FABRYO CORPORATION
SRL

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

049560(2R)

05/02/2032

30

SC TECSA BUSINESS SRL

018625(3R)

17/02/2032

5

APOTEX INC.

ROMINVENT S.A.

017564(3R)

24/02/2032

5

APOTEX INC.

ROMINVENT S.A.

052411(2R)

29/03/2032

29, 35 SC ORKLA FOODS ROMANIA
SA

120242(R)

22/02/2032

41

FUNDAŢIA UZINELE DE FIER
ŞI DOMENIILE REŞIŢA

120406(R)

07/03/2032

5

SC LOOK AHEAD SRL

049645(2R)

11/02/2032

16

THE UNITED STATES
PLAYING CARD COMPANY

FRISCH & PARTNERS SRL

119602(R)

27/01/2032

44

SPITALUL CLINIC DE
URGENTA PROFESOR
NICOLAE OBLU IASI

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CĂTĂLIN NEAGU

121124(R)

09/05/2032

9, 16, SC CORESI BUSINESS PARK
35, 38, S.A
41, 42

120520(R)

17/04/2032

20

SC MOBIPART SRL

049644(2R)

11/02/2032

16

THE UNITED STATES
PLAYING CARD COMPANY

119876(R)

30/01/2032

35, 36, SC BLOC SISTEM ADMIN SRL DEVIMARK - AGENTIE DE
37, 38
PROPRIETATE INDUSTRIALA

119877(R)

30/01/2032

35, 36, SC BLOC SISTEM ADMIN SRL DEVIMARK - AGENTIE DE
37, 38
PROPRIETATE INDUSTRIALA

119977(R)

09/03/2032

2, 7,
SC HOLLROM IMPEX SRL
14, 35

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

118438(R)

21/10/2031

39

S.C.P.I MILCEV BURBEA

SC ANCHOR GRUP SA

1440

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

FRISCH & PARTNERS SRL
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118684(R)

18/08/2031

14, 18, SAKS.COM LLC
25, 35

INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

118685(R)

18/08/2031

14, 18, SAKS.COM LLC
25, 35

INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

048208(2R)

24/10/2031

29, 30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

Ratza si ratza SRL

118613(R)

07/10/2031

29, 30 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

Ratza si ratza SRL

119188(R)

12/09/2031

35, 37, HCV INTERNATIONAL SRL
39

INTELLEXIS SRL

120982(R)

14/06/2031

29, 30 SC TRANSYLVANIA FOOD
COMPANY SRL

N.P.C. SRL

120084(R)

21/03/2032

29, 35 SC INTIM SRL

116768(R)

22/08/2031

12, 35, SC CONEX DISTRIBUTION SA
39

049643(2R)

11/02/2032

16

THE UNITED STATES
PLAYING CARD COMPANY

FRISCH & PARTNERS SRL

049642(2R)

11/02/2032

16

THE UNITED STATES
PLAYING CARD COMPANY

FRISCH & PARTNERS SRL

050116(2R)

11/02/2032

16

THE UNITED STATES
PLAYING CARD COMPANY

FRISCH & PARTNERS SRL

049641(2R)

11/02/2032

16

THE UNITED STATES
PLAYING CARD COMPANY

FRISCH & PARTNERS SRL

048140(2R)

24/10/2031

29, 30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

Ratza si ratza SRL

052067(2R)

11/02/2032

16

FRISCH & PARTNERS SRL

121598(R)

08/06/2032

35, 40 SC RILANDI SOFT SRL

050472(2R)

11/02/2032

16

048684(2R)

12/11/2031

16, 21 S.C.JOHNSON & SON, INC.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

052066(2R)

11/02/2032

16

THE UNITED STATES
PLAYING CARD COMPANY

FRISCH & PARTNERS SRL

050053(2R)

11/02/2032

16

THE UNITED STATES
PLAYING CARD COMPANY

FRISCH & PARTNERS SRL

THE UNITED STATES
PLAYING CARD COMPANY

THE UNITED STATES
PLAYING CARD COMPANY

1441

FRISCH & PARTNERS SRL
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120531(R)

22/02/2032

35, 41 FUNDAŢIA UZINELE DE FIER
ŞI DOMENIILE REŞIŢA

115868(R)

22/03/2031

38

053834(2R)

04/02/2032

16, 35, EDITURA HARGITA NEPE
39, 40, (HARGHITA NEPE)
42

Vigh Beata - Persoana Fizica
Autorizata

123723(R)

30/08/2032

35

RADU ANDREI BAKK

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

121306(R)

12/03/2032

5

SC ALEVIA SRL

120230(R)

05/03/2032

30

SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

120229(R)

05/03/2032

3, 5

SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

120793(R)

05/03/2032

30

SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

118311(R)

12/10/2031

3, 8,
SC TEAM PLAYER BUSINESS
20, 21, SRL
35, 39,
44

118332(R)

19/10/2031

3

The Procter & Gamble Company RATZA & RATZA SRL

002670(5R)

03/12/2031

5

The Procter & Gamble Company RATZA & RATZA SRL

120857(R)

10/04/2032

1, 2, 3, SC SARCOM SRL
16, 17,
19, 35,
39

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

051922(2R)

25/04/2032

32

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS SRL

171678(R)

21/02/2032

35, 38, SC CLAS MEDIA SRL
41

122872(R)

24/02/2032

35, 38, SC CLAS MEDIA SRL
41

122128(R)

24/07/2032

41

ASOCIATIA CONSENSUAL

049562(2R)

05/02/2032

32

S.C. ZAREA S.A.

126553(R)

24/07/2032

35, 36 ATP MOTORS RO SRL

119673(R)

14/02/2032

5

SC ALEVIA SRL

002759(5R)

15/02/2032

34

ITB CORPORATION

SC SIZE ARCHITECTS SRL

S.C. CARPATHIAN SPRINGS
S.A.

1442

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS SRL

SC RODALL SRL
S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

ROMINVENT S.A.
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021341(3R)

12/05/2032

4

Chevron Intellectual Property
LLC

ROMINVENT S.A.

049140(2R)

29/01/2032

9

PMC-Sierra, Inc.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

052140(2R)

09/04/2032

5

MERZ PHARMA GMBH & CO
KGAA

ROMINVENT S.A.

119906(R)

06/02/2032

35, 39, SC MERSIN TURISM SRL
41, 43

SC RODALL SRL

049517(2R)

01/02/2032

6

ACUMENT INTELLECTUAL
PROPERTIES, LLC

ROMINVENT S.A.

119988(R)

20/03/2032

35

SC TRADY 2000 SRL

052242(2R)

23/10/2031

41

LICEUL PEDAGOGIC
ANASTASIA POPESCU

117763(R)

28/10/2031

16, 35, RADU IOAN BUDEANU
41, 42

118045(R)

04/11/2031

30, 35, S.C. M.P. BANEASA-PASTE
39
S.A.

123373(R)

05/06/2032

35, 41, CONSILIUL JUDETEAN ALBA
45

118399(R)

22/09/2031

14, 16, SC SYNAPSE BLAZE SRL
18, 25,
28, 35,
41, 42

118737(R)

25/10/2031

16, 35 ARBOmedia SRL

118736(R)

25/10/2031

16, 35 ARBOmedia SRL

124413(R)

19/12/2031

30, 35, SC DESERTA SRL
43

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA SIMONA
JEFLEA

137328(R)

23/12/2031

29, 35, SC DESERTA SRL
39, 43

CABINET PI SIMONA JEFLEA

118834(R)

19/12/2031

29, 30, SC DESERTA SRL
35, 43

CABINET PI SIMONA JEFLEA

122683(R)

08/08/2032

36

SC STAR BROKER DE
ASIGURARE SRL

141676(R)

27/06/2031

35

ARTMARK HOLDING SRL

136122(R)

24/10/2031

16, 35, SC EDUCATIVA SRL
41

1443

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

OPREA I. PATRICIA DIANACABINET INDIVIDUAL MĂRCI
DE PRODUSE ŞI SERVICII,
DESENE ŞI MODELE
INDUSTRIALE

APPELLO BRANDS SRL
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119838(R)

03/11/2031

16, 35, OANA AUGUSTA SAV
41

048972(2R)

30/10/2031

16, 18, RADU TRADING COMPANY
28, 35 SRL

116792(R)

08/07/2031

6, 17,
19

SC MATRIX ACTIVITY GRUP
SRL

118627(R)

20/12/2031

30

SC CERTINVEST SRL

122899(R)

14/08/2032

45

SC LIFE LOCK SECURITY
NETWORK SRL

118823(R)

13/12/2031

5, 35, ALLIANCE UNICHEM IP
39, 44 LIMITED

MEMBRAEN SRL

121675(R)

13/04/2032

32

Ratza & Ratza

120372(R)

20/02/2032

35, 42 IACOB FLOREA

121677(R)

22/06/2032

29, 35 SC OVOSIB FARMS SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123660(R)

22/06/2032

29, 35 SC OVOSIB FARMS SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

122165(R)

10/07/2032

30

Ratza & Ratza

120264(R)

23/03/2032

32, 35, SC CARPATHIAN SPRINGS SA WEIZMANN ARIANA &
39
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

050760(2R)

18/02/2032

29, 44 SC AGRISOL INTERNATIONAL INVENTA AGENŢIE
RO SRL
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

049724(2R)

14/02/2032

5, 35

049077(2R)

07/11/2031

16, 35, SC ADEVĂRUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
39, 40
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

150739(R)

29/11/2031

35, 41 FORGACIU MIHAELA

ProtectMARK S.R.L.

118940(R)

31/10/2031

33

SC VIILE BUDUREASCA SRL

CABINET M. OPROIU

122613(R)

11/11/2031

35

SC ECHO PLUS SRL

121152(R)

12/04/2032

35, 38, SC MAX SRL
39, 42

SC URSUS BREWERIES SA

SC PHOENIXY SRL

TEODORU IP S.R.L.

SC AC HELCOR SRL

1444

INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL
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(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar
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(740)

123714(R)

09/08/2032

9, 16, GREAT PEOPLE INSIDE S.R.L. WEIZMANN ARIANA &
35, 41
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

140184(R)

01/08/2032

41

SC INVESTONIA SYSTEMS
SRL

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

002823(5R)

21/04/2032

9, 10

NIKON CORPORATION

ZMP Intellectual Property SRL

122625(R)

30/11/2031

9, 17, SC ANINOASA-TIM SRL
35, 37,
40, 42

117431(R)

24/08/2031

41, 42, MARIUS MIHAIL POPA
43

002826(5R)

21/04/2032

9, 10

048539(2R)

08/11/2031

37, 39 SC AUTO COBALCESCU SRL

120679(R)

16/11/2031

35, 37, SC EURODIDACTICA SRL
42

WEIZAMNN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

007618(5R)

22/05/2032

1, 2, 3, THE DOW CHEMICAL
4, 5, 6, COMPANY
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
32, 34,
35, 36,
37, 38,
39, 40,
41, 42,
43, 45

ZMP Intellectual Property SRL

125257(R)

12/09/2031

29

SC CRIS-TIM COMPANIE DE
FAMILIE SRL

NOMENIUS SRL

125255(R)

01/09/2031

29, 30 SC CRIS-TIM COMPANIE DE
FAMILIE SRL

NOMENIUS SRL

118809(R)

06/12/2031

45

NIKON CORPORATION

SC SMAHV SECURITY SRL

1445

ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

ZMP Intellectual Property SRL
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(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

022240(3R)

28/07/2032

1, 9, 10 SIEMENS HEALTHCARE
DIAGNOSTICS INC.

120468(R)

23/01/2032

9, 16,
41

SC REVISTA PARIORILOR SRL MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

122020(R)

13/03/2032

5, 16,
42

STEFAN SUCEVEANU

118836(R)

20/12/2031

9, 16, RADU TRADING COMPANY
28, 35, SRL
41

018971(3R)

07/08/2032

29, 31, CHIQUITA BRANDS L.L.C.
32

117184(R)

29/06/2031

35, 37, KNAUF GIPS SRL
41, 42

049015(2R)

21/12/2031

5

TEVA RESPIRATORY, LLC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

125256(R)

12/09/2031

29

SC CRIS-TIM COMPANIE DE
FAMILIE SRL

NOMENIUS SRL

119925(R)

13/02/2032

12, 16, SC TEMPO CONSULT SRL
35, 37

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

120864(R)

20/10/2031

39

SC PETOSEVIC SRL

118929(R)

22/11/2031

30, 35, SC ALEX & THEO PARTY SRL BRAND LEADER S.R.L.
43

121671(R)

02/03/2032

38

SC POLICOLOR SA

120126(R)

09/02/2032

42

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERECTARE-DEZVOLTARE
PENTRU MASINI SI INSTALATII
DESTINATE AGRICULTURII
SI INDUSTRIEI ALIMENTAREINMA BUCURESTI

120152(R)

08/03/2032

11, 40 SC IMA CONCEPT SRL

018877(3R)

25/02/2032

30

FARLEY'S & SATHERS CANDY ROMINVENT S.A.
COMPANY, INC.

002798(5R)

05/04/2032

32

DIAGEO IRELAND

Ratza & Ratza

050659(2R)

18/04/2032

30

Intercontinental Great Brands
LLC

ZMP Intellectual Property SRL

052720(2R)

30/05/2032

17

THE DOW CHEMICAL
COMPANY

ZMP Intellectual Property SRL

Booking.com Transport Limited

1446

ROMINVENT S.A.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

CABINET MARILENA
COMANESCU
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Titular
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049595(2R)

18/02/2032

29, 44 SC AGRISOL INTERNATIONAL INVENTA AGENTIE
RO SRL
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

122432(R)

13/03/2032

5, 16,
42

078907(R)

06/06/2026

16, 35, RENALO INVESTMENTS
39, 41, LIMITED
42, 45

119775(R)

04/11/2031

9, 16, BRANDIENT CONSULT SRL
35, 38,
41, 42

142048(R)

27/09/2031

2, 16

119432(R)

10/11/2031

35, 41, FLOREA MITROI
42, 45

122399(R)

24/02/2032

29

COFACO ACORES INVENTA AGENTIE
INDUSTRIA DE CONSERVAS, DE PROPRIETATE
S.A.
INTELECTUALA SRL

122173(R)

15/05/2032

45

SC CARPAT GUARD FRI SRL

120000(R)

30/03/2032

5

SC LOOK AHEAD SRL

122265(R)

27/10/2031

33

I.M. VINARIA BOSTAVAN SRL

118818(R)

12/12/2031

30, 35 REWE Romania S.R.L.

ROMINVENT S.A.

047936(2R)

21/09/2031

30

SC PETOSEVIC SRL

136687(R)

23/07/2032

1, 2,
SC SARCOM SRL
17, 19,
39

051263(2R)

11/12/2031

35, 39, SC NET DISTRIBUTION SRL
42

121680(R)

29/06/2032

36, 42 SC ARPEMIX-CONSULT
AGENŢIE DE PROPRIETATE
BROKER DE ASIGURARE SRL INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

119733(R)

07/03/2032

16, 35, SC HELP NET FARMA SA
41, 44,
45

178187(R)

06/04/2031

35, 36, ARTMARK HOLDING SRL
41, 42

178188(R)

06/04/2031

35, 41, ARTMARK HOLDING SRL
42, 45

STEFAN SUCEVEANU

CABINET M OPROIU
SRL CONSILIERE
IN PROPRIETATE
INTELECTUALA

SC MUSTACH SRL

LONDON DAIRY COMPANY
LIMITED

1447

SC APPELLO BRANDS SRL

MDA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS
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(186)

(511)

Titular

Mandatar
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(740)

119471(R)

27/10/2031

5, 30, CATALIN MANEA
41, 44

119938(R)

16/02/2032

6, 7,
SC MECA-RUL SRL
12, 35

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

131254(R)

10/02/2032

35, 38, SC ANTENA 3 SA
41

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

168258(R)

09/02/2032

5, 30,
31

CIPI ALEXANDER POPA

124014(R)

14/02/2032

19, 37, SC DOXAR GRUP SRL
40

153687(R)

16/10/2037

35, 38, CLEVER MEDIA NETWORK
41, 42 SRL

INTELLEMMI CONSULT SRL

120511(R)

09/04/2032

43

CA & MB GRUP SRL

INTELLEMMI CONSULT SRL

120181(R)

25/10/2031

41

CENTRUL DE CALIFICARE
ŞI RECALIFICARE
PROFESIONALĂ SOCIAL
TRADE SRL

APPELLO BRANDS SRL

119741(R)

25/10/2031

41

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ APPELLO BRANDS SRL
ŞI STUDII EUROPENE SRL

119182(R)

03/05/2031

5, 35

HEALTH ADVISORS SRL

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

119185(2R)

03/05/2041

5, 35

HEALTH ADVISORS SRL

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

053159(2R)

11/02/2032

3

SC PARS PRODUCTION
COMPANY SRL

120380(R)

12/03/2032

41

SC GOLFSTORE SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

120379(R)

12/03/2032

41

SC GOLFSTORE SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

050290(2R)

07/03/2032

30, 35, SC NET DISTRIBUTION SRL
39, 42

012422(4R)

15/12/2031

32

EUROPEAN REFRESHMENTS ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

122540(R)

10/05/2032

9

SC FLINTAB SRL

133765(R)

01/11/2031

43

SC PREMIUM
ENTERTAINMENT SRL

SC ROTTA NATURA SA

1448

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN
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(116)

(186)

(511)
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Mandatar
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(740)

022056(3R)

14/04/2032

5

EISAI R & D MANAGEMENT
CO., LTD

123475(R)

07/03/2032

35, 36, SC MOTORECO PARTS SRL
37, 42

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

049344(2R)

20/02/2032

9, 16

SC VLAMIR IMPEX SRL

CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA-DANIELA „LEGAL2M"

049345(2R)

20/02/2032

9, 16

SC VLAMIR IMPEX SRL

Legal2M - Cabinet Individual
Autorizat Popescu Magdalena
Daniela

118226(R)

13/12/2031

5, 42,
45

SC SETRIO SOFT SRL

050952(2R)

07/03/2032

30, 35 S.C. BUCOVINA S.A.

052557(2R)

31/05/2032

16, 35, UNIUNEA NAŢIONALĂ
39, 40, A PRACTICIENILOR ÎN
41, 42 INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA
(UNPIR)

093849(R)

30/10/2027

39

SC CORA TRADE CENTER
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

122616(R)

16/02/2032

7, 35

MIRCEA IVAN ORGOVICI

ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

136451(R)

14/02/2032

31, 35 SC SENIC COM SRL

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

122381(R)

10/02/2032

35, 41 ASOCIATIA NON PROFIT
ALUCRO

SC APPELLO BRANDS SRL

136409(R)

28/02/2032

29, 30 SC SENIC COM SRL

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

120535(R)

08/03/2032

35, 43 ISTRATE IOAN

CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA

050696(2R)

07/03/2032

30, 35 SC BUCOVINA SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

1449

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
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(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

050073(2R)

11/09/2031

30, 32, INTERMARK S.R.L.
33, 39

012758(4R)

27/01/2032

6, 7, 17 PARKER INTANGIBLES LLC

012473(4R)

20/01/2032

10

118770(R)

18/11/2031

29, 31 SC PROFI ROM FOOD SRL

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

119097(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

051572(2R)

07/03/2032

30

S.C. BUCOVINA S.A.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

117019(R)

25/07/2031

21

SC VES SA

119096(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

050951(2R)

07/03/2032

30, 35 S.C. BUCOVINA S.A.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

050695(2R)

07/03/2032

30, 35 S.C. BUCOVINA S.A.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

119095(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

119092(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

050618(2R)

07/03/2032

29, 30, S.C. BUCOVINA S.A.
35

119387(R)

09/01/2032

35, 37 SC EXCLUSIV AUTO ENB SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN

119388(R)

09/01/2032

35, 37 SC EXCLUSIV AUTO ENB SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA ZMP INTELLECTUAL
(also trading as TOSHIBA
PROPERTY SRL
CORPORATION)

1450

SC ROMPATENT DESIGN SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
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124246(R)

19/03/2032

5, 16, SC TONICA GROUP SRL
35, 41,
44, 45

122816(R)

18/06/2032

7

TJK MACHINERY (TIANJIN)
CO., LTD

Drakopoulos IP Services SRL

052607(2R)

20/02/2032

5

STRADA ARZNEIMITTEL AG

RATZA & RATZA SRL

119091(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

119090(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

119089(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

119088(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

119087(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

050876(2R)

01/04/2032

29, 32, BELLES MARKS LTD
35, 39,
43

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

123308(R)

20/03/2032

21, 32, BELLES MARKS LTD
33, 35,
39, 43

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

050008(2R)

20/03/2032

32, 35, BELLES MARKS LTD
39, 43

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

119885(R)

27/01/2032

25, 35 S.C. MAROPRODTEX S.R.L.

CABINET INDIVIDUAL
GREAVU DOINA MARIANA

050009(2R)

20/03/2032

32, 35, BELLES MARKS LTD
39, 43

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

119086(R)

12/10/2031

5

SC ROMPATENT DESIGN SRL

121735(R)

16/05/2032

11, 39, SC MARI CAR ROMA SRL
42

KEYPI - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA

119085(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

120565(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

120564(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA
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119079(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

119078(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

119077(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

171803(R)

07/03/2032

43

SC LA VILLA SRL

FRISCH & PARTNERS S.R.L.

119076(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

118261(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

118263(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

119373(R)

25/01/2032

12, 35, SC AUTOMOBILE DACIA SA
36, 37,
39

118260(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

118259(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

119099(R)

12/10/2031

5

PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA

SC ROMPATENT DESIGN SRL

121305(R)

23/05/2032

36

SC GOLDEN KEY REAL
ESTATE SRL

120516(R)

11/04/2032

42, 44 SC DENTAL ALEX SRL

KEYPI - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA

120851(R)

05/04/2032

1, 35, SC CHEMARK ROM SRL
39, 40

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

177996(R)

21/12/2031

3, 4,
URECHE DANIELA
11, 19,
21, 35

NOMENIUS SRL

121330(R)

16/02/2032

33

ROMINVENT S.A.

121170(R)

16/09/2031

16, 25, SC SYNAPSE BLAZE SRL
28, 35,
41, 42

119545(R)

10/02/2032

20

PANUS GRIGORE

SC QUANTAL PRIMA SRL

1452

OPREA I. PTRICIA - DIANA CABINET INDIVIDUAL MĂRCI
DE PRODUSE ŞI SERVICII,
DESENE ŞI MODELE
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119162(2R)

16/01/2042

30

KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING GmBH

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

119921(R)

10/02/2032

12

SC IRUM SA

120146(R)

27/02/2032

5

SC ZDROVIT ROMANIA SRL

120614(R)

12/03/2032

42, 44 SC AL.TIP.D COM SRL

120595(R)

27/02/2032

5

SC ZDROVIT ROMANIA SRL

124391(R)

13/02/2032

5

SC BIO EEL SRL

120712(R)

09/04/2032

45

OVIDIU MIHAI MIRCEA

124526(R)

13/02/2032

5

SC BIO EEL SRL

124525(R)

13/02/2032

5

SC BIO EEL SRL

120858(R)

27/03/2032

25, 35, SC INDA M COM SRL
37

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

120861(R)

27/03/2032

18, 25, SC INDA M COM SRL
35

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

049793(2R)

01/02/2032

35

050178(2R)

07/11/2031

21, 35, SC ICOS TRADING SA
39

121314(R)

08/12/2031

16, 32, SC VALVIS HOLDING SA
33

119132(R)

08/12/2031

1, 2, 3, SC POLICOLOR SA
39, 41,
42

CABINET MARILENA
COMANESCU

119133(R)

08/12/2031

1, 2, 3 SC POLICOLOR SA

CABINET MARILENA
COMANESCU

048207(2R)

24/10/2031

5

050050(2R)

25/01/2032

16, 43 SC ANA HOTELS SRL

153025(R)

21/06/2031

41

NOMENIUS S.R.L.

NOMENIUS S.R.L.

SC PAPILLON LABORATOIRES ALACARTE IP SRL
COSMETIQUES SRL
APPELLO BRANDS SRL

Samyang Holdings Corporation ROMINVENT S.A.

INTEGRASOFT SRL
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7. RETRAGERI ŞI LIMITĂRI LA CERERE

RETRAGERI
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului
Nr. depozit
M 2022 00039

Dată depozit
05/01/2022

M 2022 00141

Nr. marcă

Denumire Marcă
BETTER POSTURE

Nume titular
RETAIL COMPLEX
SRL, STRADA
LILIACULUI, NR.
1, BLOC E, AP. 11,
JUDEŢ TIMIŞ, GIROC,
307220, TIMIȘ,
ROMANIA

11/01/2022

Silipack Folosit
la ambalarea si
conservarea alimentelor
Pungi alimentare

SC SIGMA BUSINESS
SRL, ALEEA
TRESTIANA NR.
1, BL. 16, SC. A,
AP. 42, SECTOR
4, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 03511

29/04/2021

Ciorbaria Anuței

SC CIORBARIA
LU' ANUȚA SRL,
DOROBANTI1, BL13/3,
AP 20, BUZAU,
120063, BUZĂU,
ROMANIA

M 2021 00910

05/02/2021

ARRIA

SC VEGRA INFO
SRL, STR. LT.
ŞTEFAN MARINESCU,
NR.9, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2016 06897

13/10/2016

151531

VIVA

VIVA WALLET
HOLDINGS SOFTWARE
DEVELOPMENT SA,
STR. AMAROUSIOU
CHALANDRIOU 18-20,
MAROUSSI, ATTICA
15125, GRECIA

M 2016 06896

13/10/2016

151530

Viva wallet

VIVA WALLET
HOLDINGS SOFTWARE
DEVELOPMENT SA,
STR. AMAROUSIOU
CHALANDRIOU 18-20,
MAROUSSI, ATTICA
15125, GRECIA

M 2021 01111

12/02/2021

ZAJA

SVIT BRANDS SRL,
BD. GRIVITEI, NR.47,
BL.32, SC.C, ET.I, AP.4,
CAM.2, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500177,
BRAȘOV, ROMANIA

1459
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Nr. depozit
M 2021 07279

Dată depozit
11/10/2021

M 2022 00884

M 2021 09167

Nr. marcă

Denumire Marcă
SOPRESSA

Nume titular
Clase
SC ALDIS SRL, STR.
INGINER GEORGE
NAGHI NR.1, JUD.
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

07/02/2022

AAC

LESTYAN BÉLAMÁTÉ, STR. GEN.
GHEORGHE
MAGHERU NR.48,
SC. C, ET. 2, AP. 8,
JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

23/12/2021

ROMSEGUR.

PROTBAC SECURITY
SYSTEMS SRL, STR.
ŞTEFAN CEL MARE
NR. 28, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600360,
BACĂU, 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

006096 /
000452

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

ROLLS-ROYCE PLC

01/1998

7 - Motoare, maşini şi părţi de maşini pentru
7vehicule cu forţă motrică.
neschimbată
12 - Motoare pentru vehicule terestre, cu
12 - modificată
excepția celor pentru automobile, mașini și părți
de mașini pentru vehicule cu forță motrică, cu
excepția celor pentru automobile.

006097 /
000453

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

ROLLS-ROYCE PLC

01/1995

7 - Motoare, maşini şi părţi de maşini pentru
7vehicule cu forţă motrică.
neschimbată
12 - Motoare pentru vehicule terestre, cu
12 - modificată
excepția celor pentru automobile, mașini și părți
de mașini pentru vehicule cu forță motrică, cu
excepția celor pentru automobile.

M 2020 04373 / ENACHE IP PARTNERS SRL

PROFIART S.R.L.

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
35 - modificată
afacerilor, lucrări de birou, toate aceste servicii
furnizate pentru artiştii profesionişti precum
pictori, sculptori, graficieni, arhitecţi, restauratori.

M 2020 06293 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

SC BETTY COM SRL

30 - Produse de brutărie, umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, preparate pentru
fabricarea produselor de brutărie, produse
de patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), scoici de patiserie, amestecuri de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), specialități
de patiserie, produse de patiserie, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, foi de patiserie congelate, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
vieneză, rulouri (produse de patiserie), produse
de patiserie aromate, pateuri (produse de
1463

30 neschimbată
35 neschimbată
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Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu ciocolată, deserturi
preparate (produse de patiserie), scoici de
patiserie pentru monaka, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie conținând
creme, sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
produse de patiserie daneze din foitaj, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, rulouri
de primăvară (produse de patiserie), produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie umplute cu fructe, produse de patiserie
conținând creme și fructe, fulgi de patiserie de
unt de arahide, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie pe bază
de portocale, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
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, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), drajeuri
romboidale (cofetărie), bomboane nemedicinale
(cofetărie), jeleuri de fructe (cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
1464
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Nume titular

BOPI prima
publicare
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înghețate, produse de cofetărie congelate, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, chipsuri de cofetărie pentru copt,
zefir (produse de cofetărie), pastila (produse
de cofetărie), gume transparente (produse de
cofetărie), biluțe de zahăr pentru cofetărie,
drajeuri (produse de cofetărie nemedicinale),
produse de cofetărie cu gheață, gheață pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), batoane de
lemn dulce (cofetărie), produse de cofetărie cu
înghețată, bezele moi (produse de cofetărie),
produse de cofetărie și înghețate, glazură
pentru produse de cofetărie, zahăr tos(nu
pentru cofetărie), tablete (produse de cofetărie
nemedicinale), deserturi preparate (produse de
cofetărie), mentă pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din ciocolată, mentă pentru
utilizare în cofetărie, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din fructe, esențe folosite
pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, suc de
fructe (produse de cofetărie), drajeuri de fructe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, trufe cu rom
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
în formă lichidă, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse
1465
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publicare
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de cofetărie), produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie sub formă
de tablete, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie pe bază de
arahide, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie pe bază de făină,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, bucăți de zahăr
cristal (produse de cofetărie), produse de
cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, produse de cofetărie pe bază de
migdale, ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, produse de cofetărie nemedicamentoase,
produse din zahăr, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, produse de
cofetărie înghețate sub formă de acadea, gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din înghețată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, produse de cofetărie nemedicinale
sub formă de jeleu, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de mentă, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, glazuri
din dextrină de malț pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, ingrediente pe bază de cacao pentru
1466
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produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
cachou (produse de cofetărie), altele decât cele
pentru scopuri farmaceutice, pastile mentolate
(produse de cofetărie), altele decât cele pentru
uz medical, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată, 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, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și fructe
uscate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare în
timpul unei diete pe bază de control al caloriilor.
35 - Servicii de consultanţă în afaceri privind
gestionarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanţă în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanţă în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, căutare de sponsorizare, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
1467
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publicare
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Observatii

de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
promovarea produselor şi serviciilor prin
sponsorizare, publicitate, publicitate online,
publicitate şi marketing, publicitate în reviste,
servicii de publicitate, publicitate şi reclamă,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de publicitate exterioară,
servicii promoţionale de publicitate, servicii
de publicitate digital, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie.
M 2020 08601 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE

LEXISCOR ACCELERATOR
CITIRE SRL

16 - Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, materiale didactice și
de instruire.
1468

16 neschimbată
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Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

M 2021 00952 / NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN- CONSILIERE IN
PI SRL

Clasificare după limitare

28 - Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41 - Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42 - Servicii IT.
ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

Observatii

28 neschimbată
41 neschimbată
42 neschimbată

9 - Programe software interactive bazate
9 - modificată
pe inteligenţă artificială, software pentru
recunoaştere vocală, software pentru
automatizarea proceselor robotice, software
de analiză a discursului, aplicaţie software
descărcabilă de tip chatbot, aplicaţie software
descărcabilă utilizată pentru purtarea unei
conversaţii online. , toate aceste produse fiind
utilizate pentru purtarea unei conversaţii online,
neavând legătură cu informaţii financiare.

M 2021 01140 / DEVIMARK - AGENŢIE DE
SC ZAMANI XMR SRL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L.

10 - Jucării erotice (sexuale).
25 - Lenjerie intimă (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte erotică (articole de îmbrăcăminte),
articole de acoperirea capului pentru adulți.
35 - Servicii oferite de un magazin online de
vânzare cu amănuntul pentru produse tip jucării
și articole de îmbrăcăminte, lenjerie intimă și
articole pentru acoperirea capului destinate
adulților.

10 neschimbată
25 neschimbată
35 neschimbată

M 2021 01583 / DELIA BELCIU CABINET
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

16 - Cărți (tipărite), colecție de cărți (tipărite),
reviste (tipărite), almanah (tipărite), materiale
de instruire sau învățământ (tipărite), pliante
(tipărite), broșuri (tipărituri).

16 neschimbată
35 neschimbată

NEMIRA PUBLISHING HOUSE
SRL

1469
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publicare
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Observatii

35 - Servicii de vânzare, publicitate, conducerea 41 - modificată
și administrarea afacerilor.
42 41 - Educaţie, instruire, activităţi sportive
neschimbată
şi culturale, servicii de editare, traducere și
redactare.
42 - Creare și menținere de site-uri cu informații
pe internet, ebook-uri și cărți pe alt suport decât
hârtia.
M 2021 02152 /

ORANGE ROMANIA S.A.

35 - Publicitate, servicii de marketing,
35 - modificată
promovarea comercială, administrare de
afaceri, administrarea afacerilor, organizare
și gestionare de programe de stimulare și
fidelizare comerciale, furnizarea de informații
pentru afaceri, servicii de consultanță privind
administrarea call center-urilor, servicii de
achiziţionare pentru alte persoane, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
consultanță pentru firme cu privire la planificarea
și recuperarea în caz de dezastru, îndrumare
în afaceri, activitate de incubator de afaceri,
servicii de consiliere şi consultanţă pentru firme
cu privire la administrarea firmelor, dezvoltarea
firmelor şi dezvoltarea produselor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
organizare de întâlniri de afaceri, cercetare
și studii în domeniul afacerilor, servicii de
previziuni de afaceri, cercetare şi studii de piaţă
în domeniul protecţiei mediului, energiilor noi,
conservării bogăţiilor naturale şi dezvoltării
1470
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durabile, prestare de servicii de afaceri, de birou
şi de secretariat, extrase din ştiri şi actualităţi
şi servicii de informaţii, studii de piață, analize
de piață, colectare şi analiză de date despre
cercetarea de piaţă, cercetarea de piață și
studii de marketing, organizare și coordonare
de expoziții în scop comercial, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse produse
de telecomunicații și de calcul, hardware
pentru calculator, servere pentru calculator,
aparate fotografice, aparate și instrumente
de televiziune și radio, playere portabile
multimedia, transmițătoare și receptoare de
satelit, fire și cabluri electrice, echipament
telefonic, telefoane, telefoane mobile și căști
telefonice, notepad-uri electronice, agende
electronice, tablete electronice, dispozitive
electronice de mână pentru recepția fără fir,
căști, antene, microprocesoare, tastaturi,
modemuri, sisteme electronice de localizare
globală, ceasuri inteligente, dispozitive de
telefonie mobilă care se pot purta, calculatoare
care se pot purta, piese, accesorii și garnituri
pentru produsele menționate anterior, carduri de
date, dispozitive și echipamente de securitate,
articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii de modă,
materiale textile, lenjerie de casă, bagaje și
genți (exceptând transportul lor), regruparea,
pentru alte persoane, de diverse materiale
tipărite și papetărie, jucării, jocuri și echipamente
sportive, bijuterii, ceasornicărie, produse de
1471

Observatii
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publicare
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iluminat electric și ustensile pentru menaj,
mobile și accesorii, cosmetice și produse de
îngrijire personală, produse farmaceutice,
produse de curățare, produse medicale,
alimente pentru oameni și condimente și
ingrediente pentru gătit, băuturi (exceptând
transportul lor), pentru a le permite clienților
să le vadă și să le cumpere comod, vânzări
prin licitații disponibile pe internet, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, furnizare de informaţii comerciale şi
promoţionale şi consiliere cu privire la furnizarea
şi promovarea de mărfuri şi la selectarea şi
prezentarea de bunuri, furnizare de informaţii
comerciale şi promoţionale şi consiliere pentru
eventualii cumpărători de mărfuri şi bunuri,
compilare şi transcriere de date, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, producție de clipuri
publicitare, compilare de repertorii pentru
publicare pe internet, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, gestionare de fișiere informatice,
prelucrare de date, servicii de telemarketing,
servicii de preluare a apelurilor telefonice și de
gestionare a mesajelor, gestiune de centre de
asistenta telefonica pentru terti, administrarea
centrelor de monitorizare de la distanţă, pentru
alte persoane, gestionare de date şi servicii
de evaluare electronică, servicii de prelucrare,
1472
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Observatii

de verificare şi de autentificare a datelor în
domeniul transportului, al check-in la zboruri, al
rezervării de locuri de călătorie, al biletelor de
călătorie şi al biletelor la evenimente sportive
şi culturale, servicii de verificare de bilete,
cupoane, bonuri, tichete de reducere, programe
de fidelitate, carduri cadou şi certificate cadou,
administrarea de programe de fidelitate cu
reduceri sau stimulente, servicii de informaţii,
recomandări şi consultanţă în legătură cu toate
cele de mai sus., toate aceste servicii fiind în
legătură cu furnizarea de reţele şi servicii de
comunicaţii electronice.
M 2021 02997 / NOMENIUS SRL

PRIMAL ONE FOOD SRL

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
1473
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30 - ștearsă
32 - ștearsă
43 neschimbată
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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 și bar, servicii oferite de snackbaruri, 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.
M 2021 04063 /

FUNDAȚIA GAUDEAMUS

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.
1474
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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
1475
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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.
M 2021 04705 /

PANAITE CRISTIAN

5 - Preparate medicale pentru slăbit, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, dulciuri, medicinale/bomboane,
medicinale, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, preparate de diagnosticare
1476
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FARMA MAS TRADE SRL
1477
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pentru scopuri medicale, fibre dietetice,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, pastile de slăbit, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale.
16 - Albume, atlase, animații de tip celulă,
bannere din hârtie, fluturași publicitari, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice.
42 - Studii clinice, cercetare în domeniul
cosmeticii, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică.
43 - Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.
44 - Servicii de medicină alternativă, asistență
medicală, îngrijirea sănătății, servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
îngrijire, medicală, îngrijire paliativă, fizioterapie /
terapie fizică, servicii de psiholog, servicii de
telemedicină, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, examinare medicală
(screening).
45 - Managementul drepturilor de autor, servicii
de rețele de socializare online, consultanță în
definirea garderobei personale.

42 neschimbată
43 neschimbată
44 neschimbată
45 neschimbată

5 - Soluţii oftalmice.

3 - ștearsă
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5 - modificată
M 2021 04818 / NOMENIUS S.R.L.

SC FARMA MAS TRADE SRL

5 - Soluţii oftalmice.

M 2021 04965 / LABIRINT AGENŢIA
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

WPS SECURITY GUARD SRL

39 - Furnizare de transport securizat de mărfuri 39 - modificată
de mare valoare şi persoane, cu vehicul blindat 45 şi personal armat, depozitare, niciunul dintre
neschimbată
serviciile menţionate anterior nu este în legătură
cu servicii de curierat.
45 - Servicii de investigații, de supraveghere,
de pază și protecție a bunurilor, a persoanelor
și colectivitățiilor, servicii de agenții de detectivi
și activități specifice de detectivistică, escortă,
supraveghere nocturnă, cercetări și anchete
privind persoanele dispărute, consultanță în
materie de pază și securitate, pază contra
incendiilor, servicii de monitorizare (pază) și
intervenție sisteme de pază și securitate.

M 2021 05221 / S.C. NOMENIUS S.R.L.

MIRALEX PARTS SRL

7 - Echipament (maşini) 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, generatoare de
curent, foarfecă de descarcerare (foarfece de
salvare electrice), roboți de uz industrial, roboți
folosiți în industrie, acumulatoare hidraulice
1478

3 - ștearsă
5 - modificată

7neschimbată
8neschimbată
9 - modificată
11 - modificată
12 - modificată
22 neschimbată
35 - modificată
37 neschimbată
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(componente ale maşinilor), ambreiaje pentru
mașini, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, angrenaje pentru mașini,
ansambluri pompă-motor, arbori de mașini,
arbori cu camă pentru motoare, apărătoare
de mașini, arbori cu came, arbori cardanici,
arbori pentru mașini, bujii, cablaj aprindere bujii,
carburatoare, carcase pentru mașini industriale,
chiulase de motor, cilindri compresori (piese
de mașini), cilindri de motoare, compresor de
supraalimentare, cuplaje cardanice, cuplaje
de siguranță pentru mașini, cuplaje (părți de
motoare), curele de transmisie, demaroare,
dispozitive de acționare pentru mașini,
dispozitive de acționare pentru mecanisme,
dispozitive de injecție diesel, motoare electrice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, filtre de combustibil, filtre de ulei
pentru motoare și elemente de propulsie,
frâne electrice pentru mașini, frâne cu saboți
(organe de mașină care nu sunt pentru vehicule
terestre), filtre ca piese pentru mașini, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice ale
mașinilor, lagăre (fusuri, componente ale
maşinilor, garnituri de frână (piese pentru
mașini), garnituri de chiulasă, îmbinări articulate,
motoare hidraulice, garnituri metalice pentru
motoarele vehiculelor, ventilatoare pentru
motoare, turbine de alimentare pentru mașini,
turbine de supraalimentare pentru motoare,
turbine hidraulice, vilbrochenuri, mașini și
1479
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aparate agricole, de grădinărit și silvice, 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,
1480
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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).
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 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
1481
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(scule), mașini de tăiat, diamant de tăiat sticlă,
atomizoare acționate manual, de uz industrial
sau comercial.
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, materiale
înregistrate, magneti, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, aparate și
instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, aparate și instrumente pentru
comanda curentului electric, componente
electrice și electronice, aparate de înregistrare
de date, aparate și instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control și regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente de
avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
1482
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detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
piele pentru protecție împotriva accidentelor
sau a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte
de protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru
purtat, cagule ignifuge, cagule de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
articole de îmbrăcăminte pentru motocicliști de
protecție împotriva accidentelor sau rănirilor,
articole de siguranță pentru cap, articole de
protecție pentru cap, articole de îmbrăcăminte
rezistente la foc, cizme (încălțăminte de
protecție), dispozitive de protecție, de uz
personal, împotriva accidentelor, filtre pentru
măști respiratorii, încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor și a rănilor, incaltaminte
impotriva accidentelor, mănuși de protecție
împotriva accidentelor, măști de protecție,
plase de siguranță, protecția capului, protecția
ochilor, panouri solare, blocuri de alimentare
cu energie electrică, bănci de încărcare,
cabluri prelungitoare, prelungitoare cu prize
multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
1483
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adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție, cântare electrice, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică,
testere pentru baterii, prese de lipit filme,
variatoare electronice de viteză, regulatoare
(variatoare) electrice de lumină, Aparate pentru
cercetare ştiinţifică şi de laborator, aparate şi
simulatoare educaţionale, aparate, instrumente
şi cabluri pentru electricitate, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare şi control,
dispozitive electrice ştiinţifice şi de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori
şi dispozitive de corecţie, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcţionare şi
creare hărţi, dispozitive pentru siguranţă,
securitate, protecţie şi de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informaţiei, audiovizuale, multimedia şi fotografice, echipament
pentru scufundări, materiale înregistrate,
magneţi, aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, aparate şi instrumente pentru
acumularea şi stocarea curentului electric,
aparate şi instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice şi
electronice, excluzând componentele pentru
iluminat vehicule, aparate de înregistrare de
date, aparate şi instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare şi
1484
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controlul calităţii, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control şi regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme şi echipamente de
avertizare, echipament şi îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecţie
şi siguranţă, accesorii de protecţie termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
piele pentru protecţie împotriva accidentelor
sau a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte
de protecţie şi armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecţie împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motociclişti de protecţie
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranţă pentru cap, articole de protecţie pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălţăminte de protecţie), dispozitive de
protecţie, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măşti respiratorii, încălţăminte de
protecţie împotriva accidentelor şi a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuşi
de protecţie împotriva accidentelor, măşti de
protecţie, plase de siguranţă, protecţia capului,
protecţia ochilor, panouri solare, blocuri de
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alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare
cu prize multiple, cabluri electrice, excluzând
cele pentru iluminat vehicule, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare şi intrumente de monitorizare,
staţii de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare
pentru cabluri, antene şi componente, cabluri
şi fire electrice, excluzând cele pentru iluminat
vehicule, circuite electrice şi circuite imprimate,
unităţi de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuţie, cântare electrice, software pentru
diagnoză şi depanare, excluzând cele pentru
iluminat vehicule, aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică, excluzând cele
pentru iluminat vehicule, testere pentru baterii,
prese de lipit filme, variatoare electronice de
viteză, regulatoare (variatoare) electrice de
lumină, excluzând cele pentru iluminat vehicule.
11 - Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de iluminat și
reflectoare, 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,
instalații de uscare, instalații industriale de
tratare, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, filtre de aer
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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, 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, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru
reglarea fluxului de gaze, supape (robinete),
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componente ale instalațiilor sanitare, ventile
de amestec (robinete) pentru chiuvete, aparat
electric pentru încălzirea apei, instalații pentru
răcirea și încălzirea apei, boilere cu gaz pentru
încălzirea apei, aparate acționate electric pentru
încălzirea apei, aparate cu aer cald, suflante de
aer cald, mașini de irigații pentru agricultură,
Accesorii de reglare şi siguranţă pentru instalaţii
de apă şi gaz, aprinzătoare, arzătoare, boilere
şi încălzitoare, conducte şi instalaţii pentru
transportul gazelor de eşapament, echipament
pentru răcire şi îngheţare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare şi purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit,
răcit şi conservat, pentru alimente şi băuturi,
instalaţii de uscare, instalaţii industriale de
tratare, instalaţii sanitare, alimentare cu apă
şi echipamente de salubritate, filtre de aer
electrostatice, filtre electrice pentru aparate de
climatizare, filtre de apă, de uz industrial, filtre
pentru curăţarea aerului, filtre pentru aparate
sanitare, filtre pentru aparate de aer condiţionat,
instalaţii agricole pentru irigare, aparate de
distribuire a apei, aparate de dezinfectare,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare
şi decontaminare, fântâni arteziene, sisteme
de irigare şi stropire cu apă, instalaţii pentru
purificare, desalinizare şi climatizarea apei,
instalaţii sanitare şi de baie şi accesorii pentru
instalaţii, arzătoare, grătare, grătare electrice,
grătare cu cărbune, grătare cu gaz, robinete,
robinete pentru reglarea fluxului de gaze,
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supape (robinete), componente ale instalaţiilor
sanitare, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, aparat electric pentru încălzirea apei,
instalaţii pentru răcirea şi încălzirea apei, boilere
cu gaz pentru încălzirea apei, aparate acţionate
electric pentru încălzirea apei, aparate cu aer
cald, suflante de aer cald, maşini de irigaţii
pentru agricultură.
12 - Grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, vehicule și mijloace de transport,
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
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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 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
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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
maºini, 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
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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,
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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
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pentru vehicule, prelate pentru vehicule, prelate
adaptate (croite pe formă) pentru remorci ale
vehiculelor, truse de scule pentru repararea
pneurilor, saboți de frână de vehicule, uși de
portbagaj, organizatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru motociclete, portbagaje
laterale pentru motociclete, suporturi de
portbagaj pentru capotă, roabe, lagăre de osie
pentru vehicule de teren, discuri pentru lagăre
axiale de ambreiaj pentru vehicule terestre,
Grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, vehicule şi mijloace de transport,
vehicule autonome, vehicule electrice, vehicule
pneumatice şi spaţiale, vehicule terestre şi
mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea şocului la scaunul şoferului,
arcuri pentru amortizarea şocurilor, pentru
vehicule, amortizoare pentru vehicule, bielete
(piese auto), bucşe 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, tapiţerii pentru vehicule,
tampoane pentru amortizoarele vehiculelor,
tablouri de bord, suporturi pentru băuturi pentru
vehicule, ştergătoare de faruri, spătare pentru
motociclete, spoilere pentru vehicule, seturi
de frâne pentru vehicule, scaune de vehicule,
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segmenţi de frâne pentru vehicule, şasiuri
de vehicule, roţi şi pneuri şi şenile pentru
vehicule, plăcuţe 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 siguranţă
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 frână 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 pentru vehiculele terestre, roti de
cuplaj pentru vehiculele terestre, cutii de viteze
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, tetiere
pentru scaunele vehiculului, ştergătoare de
faruri, capote pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
capace pentru butucul rotii, piuliţe pentru rotile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase de
portbagaj pentru vehicule, cricuri de motocicletă,
şei de motocicletă, lanţuri de motocicletă,
cadre de motocicletă, ghidoane de motocicletă,
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motoare, electrice, pentru vehiculele terestre,
apărătoare 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 siguranţă pentru
scaunele vehiculului, huse de scaun pentru
vehicule, hamuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, amortizoare de şocuri pentru
vehicule, ataşe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule (excluzând cele
pentru iluminat vehicule), suporturi de schiuri
pentru ma°ini, huse pentru roata de rezervă/
huse pentru anvelope de rezervă, spiţe pentru
anvelope, spoilere pentru vehicule, volane
pentru vehicule, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (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
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pentru vehiculele terestre, anvelope pentru
rotile vehiculului, şasiuri pentru vehicule, roţi
de vehicul, bare de protecţie pentru vehicule,
scări pentru vehicule, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), manşe de comandă
pentru vehicule, geamuri pentru vehicule,
parbrize, segmenti de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, plăcuţe de
frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, discuri de frână pentru vehicule, bări
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 şi echipament antifurt,
de securitate şi siguranţă pentru vehicule,
discuri de frână pentru vehicule, deflectoare
de vânt pentru vehicule, covoraşe adaptate
pentru vehicule, conducte de combustibil
pentru vehicule, componente de frână pentru
vehicule, coloane de direcţie pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane
de suspensie (componente ale vehiculelor),
caroserii, cabluri de frână pentru vehicule,
buşoane pentru rezervoarele de benzină ale
vehiculelor, servovalve hidraulice sub formă de
piese de sisteme hidraulice pentru vehicule,
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servovalve hidraulice sub formă de piese pentru
sistemele de frânare ale vehiculelor, secţiuni de
rezistenţă pentru cadrele şasielor de vehicule,
scuturi pentru partea inferioară a vehiculelor,
sisteme de control al stabilităţii pentru vehicule,
sisteme de control al tracţiunii pentru vehicule,
sisteme de frânare pentru vehicule şi 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 direcţie
pentru vehicule, dispozitive antiorbire pentru
vehicule, dispozitive de tractare din metal pentru
vehicule, dispozitive combinate cu arcuri şi
amortizoare de şocuri pentru vehicule, huse de
protecţie ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperişuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperişuri
pentru rulote, angrenaje cu roţi pentru vehicule
terestre, amortizoare pentru automobile,
ansambluri de osii ale vehiculelor, ataşe, arcuri
de suspensie pentru autovehicule, brichete
pentru automobile, cabine pentru vehicule,
seturi de schimbătoare, sisteme de acţionare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, prelate ajustabile pentru vehicule,
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prelate pentru vehicule, prelate adaptate
(croite pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
truse de scule pentru repararea pneurilor,
saboţi de frână de vehicule, uşi de portbagaj,
organizatoare pentru portbagaj, portbagaje
pentru motociclete, portbagaje laterale pentru
motociclete, suporturi de portbagaj pentru
capotă, roabe, lagăre de osie pentru vehicule de
teren, discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj
pentru vehicule terestre.
22 - Materiale textile pentru umplere și
capitonare, fibre textile brute și înlocuitori, curele
și benzi din material textil, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, frânghii și
sfori, plase, vele, copertine din material textil
sau sintetic, acoperitoare de genul prelatelor,
paravane pentru protecția împotriva vântului,
parasoluri (exterior), din materiale textile,
materiale textile pentru acoperire și protecție,
învelișuri impermeabile (prelate), corturi (pânză
impermeabilă).
35 - 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
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creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, 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, mașiniunelte 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), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
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și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe
și saci, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, piese pentru autovehicule,
motociclete, mopede, scutere si ATV-uri, părți
și accesorii pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipament pentru sterilizare, dezinfectare
și decontaminare, instalații industriale de
tratare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), motoare,
grupuri motopropulsoare și piese de mașini,
precum și comenzi pentru operarea mașinilor și
a motoarelor., servicii de vânzare cu amănuntul
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și cu ridicata în legătură cu imbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor sau leziunilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit., Servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
aparate pentru bronzat, aparate pentru
încălzire şi uscare personală, aprinzătoare,
arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, ochelari, ochelari de soare şi
lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare
hărţi, dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informaţiei, audio-vizuale,
multimedia şi fotografice, instrumente de
măsurare, detectare, monitorizare, indicare
şi control, magneţi, materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcţii, extracţia petrolului şi
gazului şi pentru minerit, pompe, compresoare
şi suflante, maşini şi maşini-unelte pentru
tratarea materialelor şi pentru fabricare,
maşini şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratare a suprafeţelor, maşini, maşiniunelte 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,
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curăţare şi spălare, generatoare de electricitate,
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 sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute şi înlocuitori,
materiale pentru umplere şi capitonare, curele
şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe
şi saci, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace
de transport, piese pentru autovehicule,
motociclete, mopede, scutere si ATV-uri
(excluzând parti de iluminat pentru vehicule),
părţi şi accesorii pentru vehicule (excluzând
parti de iluminat pentru vehicule), dispozitive şi
echipament antifurt, de securitate şi siguranţă
pentru vehicule, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre, roţi şi pneuri şi şenile
pentru vehicule, servicii de comenzi online,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
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spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalaţii sanitare, alimentare cu
apă şi echipamente de salubritate, instalaţii
pentru purificare, desalinizare şi climatizarea
apei, fântâni arteziene, sisteme de irigare şi
stropire cu apă, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare şi purificare (ambient),
echipament pentru sterilizare, dezinfectare
şi decontaminare, instalaţii industriale de
tratare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), motoare,
grupuri motopropulsoare şi piese de maşini,
precum şi comenzi pentru operarea maşinilor şi
a motoarelor, servicii de vânzare cu amănuntulşi
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte de
protecţie împotriva accidentelor sau leziunilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, niciunele dintre
serviciile menţionate in legătura cu aparate de
iluminat, reflectoare, lumini pentru vehicule, si cu
instrumente si parti pentru instalarea acestora.
37 - Construcţii de clădiri, servicii de instalaţii,
servicii de tâmplărie, tratament anticoroziv
pentru vehicule, curăţarea şi repararea
cazanelor, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), servicii de menaj
(servicii de curatenie), dezinfectare, curăţarea
uscată, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea şi repararea vehiculelor
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cu motor, vopsire, interioară şi exterioară,
reconstruirea maşinilor uzate sau parţial
distruse, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, reşaparea 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, spălare, curăţarea
geamurilor, servicii de electricieni, incarcarea
masinilor electrice, reparații de automobile,
servicii de recondiționare automobile, montare
geamuri pentru autovehicule., servicii oferite
de stații service pentru întreținerea vehiculelor,
servicii oferite de stații service pentru repararea
vehiculelor.
M 2021 05594 / NOMENIUS SRL

MARCU BUSINESS
INTERNATIONAL SRL

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, halate chirurgicale,
halate medicale, costume chirurgicale sterile,
bonete chirurgicale, îmbrăcăminte de protecție
de uz medical, huse pentru încălțăminte
chirurgicală, halate pentru examinarea
pacienților, mănuși de uz medical, mănuși
chirurgicale, viziere de protecție pentru uz
medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
1505
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medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice.
16 - Hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, cârpe de șters din hârtie, batiste de
hârtie, hârtie absorbantă, hârtie de bucătărie,
hârtie igienică, hârtie de uz casnic, saci de
gunoi, saci de plastic pentru cutii folosite ca
litiere pentru animale domestice, saci de hârtie
pentru cutii folosite ca litiere pentru animale
domestice, cutii de ambalat din carton.
21 - Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, boluri pentru
flori, capete de stropitori, duze de furtun pentru
stropit, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de rufe,
aparat pentru parfumarea aerului, 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,
bureți abrazivi, bureți de curățat de uz casnic,
bureți de mare naturali, bureți de menaj, bureți
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metalici, bureți pentru bucătărie, capete de mop,
cârpe pentru curățare, cârpă pentru ochelari,
distribuitoare de săpun, dozatoare de săpun,
fărașe, distribuitoare de lichide pentru utilizare
cu sticle, dispozitive non-electrice de curățat
covoare, dispozitive pentru săpun lichid, 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, perii pentru
curățat, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, ștergătoare de geamuri, pulverizatoare
de uz casnic, raclete de uz casnic, pompe de
desfundat toaleta, suporturi pentru perii de
toaletă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, aplicatoare cosmetice,
articole pentru curățarea dentară, truse de
toaletă, vaporizatoare de parfum (goale), truse
pentru accesorii de păr de menaj și de uz
casnic, suporturi pentru bureți, sticle goale
pentru pulverizare, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, mănuși de bucătărie,
mănuși de grădinărit, 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,
1507
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suporturi pentru veselă, suporturi pentru
ustensile de bucătărie, recipiente de uz casnic.
35 - Servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de publicitate,
marketing și promovare, 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,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri
pentru iluminat, preparate și articole dentare
și produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate și articole sanitare, produse și
articole pentru igienă, 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 odorizante de casă, produse pentru
curățare de vehicule, preparate pentru spălare,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, preparate
și articole sanitare, dezinfectanți și antiseptice,
1508
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săpunuri și detergenți medicinali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, mănuși și măști chirurgicale, mănuși
din latex, combinezoane și halate chirugicale,
bonete chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu hârtie
și carton, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, saci de gunoi, adezivi, produse de
hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
articole de gradinărit, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru peri,
distribuitoare de lichide, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
lăzi de gunoi, aparate pentru parfumarea
aerului, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților.
M 2021 05635 / APPELLO BRANDS SRL

SILVIU-GABRIEL UDREA

9 - Aplicație software pentru servicii de
rețele sociale prin internet nedescărcabile,
monitoare comerciale, software informatic
de uz comercial, software pentru prelucrarea
tranzacțiilor comerciale, software de control
pentru iluminat destinat utilizării în locații
comerciale și industriale, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software informatic de uz comercial, software
1509
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pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
pentru comerț cu amănuntul, software pentru
sisteme de rezervare, software de calculatoare
pentru comerț electronic, aplicații software
pentru dispozitive fără fir descărcabile, software
și aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru dispozitive electronice digitale portabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, software pentru efectuarea de
tranzacții online, software pentru gestionarea
unui magazin online, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații software
de tipul business intelligence descărcabile,
aplicație software pentru servicii de cloud
computing, descărcabilă, software de comerț
electronic și de plăți electronice, aplicație
software pentru servicii de rețele sociale
prin internet descărcabile, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
de control pentru iluminat destinat utilizării
în locații comerciale și industriale, software
pentru aplicații de calculator destinat utilizării
cu dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării la
implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru comerțul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacții
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comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
realitate augmentată destinat utilizării pe
dispozitive mobile pentru integrarea datelor
electronice cu medii din lumea reală.
35 - Regruparea în avantajul terţilor a produselor
privind sănătatea oamenilor şi a animalelor,
a produselor alimentare, nealimentare şi
agricole destinate oamenilor şi animalelor, a
materialelor de construcţii şi a decoraţiunilor,
a produselor de încălţăminte şi îmbrăcăminte
destinate oamenilor şi animalelor, a produselor
de papetărie, tipografie şi a materialelor scrise
pe suport de hârtie (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale
şi de promovare, servicii de consultanţă în
afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanţă
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, coordonare, pregătire şi organizare
de expoziții şi târguri comerciale în scopuri
comerciale, nu şi publicitare, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri economice, nu şi
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale, nu şi publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional,
elaborare de rapoarte pentru proiecte de afeceri,
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managementul proiectelor de afaceri (pentru
terţi), organizare de tranzacţii comerciale şi
contracte comerciale
M 2021 05860 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ SRL

ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

5 - Insecticid universal împotriva țânțarilor și a
5 - modificată
altor insecte dăunătoare.
35 - modificată
35 - Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, toate acestea în legătură cu
insecticid universal împotriva țânțarilor și a altor
insecte dăunătoare.

M 2021 06203 / ALACARTE IP SRL

VITISIM COTEȘTI S.R.L.

33 - Preparate alcoolice pentru fabricarea
33 băuturilor, băuturi alcoolice cu excepţia berii.
neschimbată
35 - Publicitate, administrarea, organizarea și
35 - modificată
managementul afacerilor, lucrări de birou., toate
cele de mai sus în legătură cu comercializarea
și promovarea, marketing-ul băuturilor alcoolice,
în special vinurilor, niciunul dintre aceste servicii
nefiind exercitat în legătură cu produse precum
bijuterii, obiecte de podoabă, pietre prețioase,
ceasuri și accesorii pentru ceasuri, butoni și ace
de cravată.

M 2021 06213 / ALACARTE IP SRL

VITISIM COTEȘTI S.R.L.

33 - Preparate alcoolice pentru fabricarea
33 băuturilor, băuturi alcoolice cu excepţia berii.
neschimbată
35 - Publicitate, administrarea, organizarea și
35 - modificată
managementul afacerilor, lucrări de birou, toate
cele de mai sus în legătură cu comercializarea
și promovarea, marketing-ul băuturilor alcoolice,
în special vinurilor, niciunul dintre aceste servicii
nefiind exercitat în legătură cu produse precum
bijuterii, obiecte de podoabă, pietre prețioase,
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

Observatii

ceasuri și accesorii pentru ceasuri, butoni și ace
de cravată.
M 2021 07075 / ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII NOVUS CAPITAL SRL

9 - Aplicații software descărcabile, baze de date
pentru introducerea, stocarea, procesarea și
preluarea informațiilor, suporturi înregistrate și
descărcabile, software de calculator descărcabil,
suporturi de înregistrare și stocare digitale
sau analogice, muzică digitabilă descarcabilă,
calculatoare și dispozitive periferice pentru
computer, echipamente de protecţie şi salvare.
35 - Servicii de promovare a producătorilor
muzicali şi artistici, interpreţi vocali sau
instrumentişti, disk-jockey.
39 - Organizarea de calatorii (transport),
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplica ̦tii online, înso ̧tirea turistilor,
depozitarea
̧
de bunuri, închirierea de vehicule, servicii de
rezervare de bilete de calatorie, furnizarea unei
baze de date computerizate on-line în domeniul
informațiilor referitoare la transporturi şi călătorii,
asigurarea şi facilitarea accesului la un site
web care conţine o listă de societăţi ce oferă
informaţii cu privire la călătorii, destinaţii de
călătorie şi obiective turistice locale interesante
şi 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.
41 - Organizarea de spectacole (inclusiv cu
circuit închis), servicii de impresariat, servicii
1513
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de parcuri de amuzament, servicii de rezervare
de locuri pentru spectacole, închiriere de
decoruri pentru spectacole, divertisment,
activităţi culturale, spectacole de muzică
în direct, prezentare de concerte muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii de
festivaluri muzicale, reprezentaţii de muzică
live, organizare de evenimente muzicale,
inclusiv cu circuit închis, publicare de afişe şi
reportaje (servicii prestate de reporteri), servicii
de tabere de vacan ̧tă (divertisment), sevicii de
tabere de vacanță (divertisment), cu excepția
taberelor de ciclism, schi, snowboard, splitboard,
kayak și Stand UP Paddle Board, furnizarea
facilităților de recreere cu excepția închirierii de
echipamente tip snowboard, schi, Mountainbike,
eBike, echipamente salvare din avalanșă și
Stand UP Paddle Board, furnizarea de facilități
sportive, cu excepția închirierii de echipamente
tip snowboard, schi, Mountainbike, eBike,
echipamente salvare din avalanșă și Stand UP
Paddle Board, închiriere de echipament sportiv,
cu excepția vehiculelor și a echipamentelor
tip snowboard, schi, Mountainbike, eBike,
echipamente salvare din avalanșă și Stand UP
Paddle Board.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei) şi cafenele, servicii de bufet,
restaurante cu servire rapidă (snack-baruri),
asigurarea de hrană și băuturi, inclusiv prin
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intermediul unui vehicul mobil (foodtruck),
servicii de unită ̧ti de cazare (hoteluri, pensiuni).
M 2021 07100 /

MASSIF MTB & BC
EXPERIENCE SRL

41 - Activități sportive și de recreere, activități de 41 - modificată
instruire sportivă, servicii de antrenament pentru
activități sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive pentru MTB/
eBIKE și schi, snowboard, splitboard, kayak și
stand UP Paddle Board, organizare, planificare
și coordonare de curse și concursuri de
biciclete, organizare, planificare și coordonare
de curse și concursuri de schi, organizare,
planificare și coordonare de curse și concursuri
de snowboard, organizare, planificare și
coordonare de curse și concursuri pentru
sporturile acvatice, închiriere de echipament
și instalații sportive, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, pregătire cu privire
la activități sportive, cursuri de pregătire în
activități sportive, furnizare de servicii recreative
acvatice, închiriere de biciclete, închiriere de
schiuri, închiriere de snowboard-uri, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară și de
iarnă pentru ciclism, schi, snowboard, splitboard,
kayak și stand UP Paddle Board, organizare de
tururi ghidate

M 2021 08079 / ALACARTE IP SRL

DR. PHYTO S.R.L.

5 - Preparate si articole medicinale si veterinare, 5 - modificată
preparate si materiale de diagnostic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, exceptând
preparate dezinfectante, antibacteriene, de
igienizare și deodorizare.
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M 2021 08087 / ALACARTE IP SRL

DR. PHYTO SRL

3 - Creme pentru curatarea si ingrijirea corpului, 3 - modificată
creme de masaj de uz cosmetic, unguente de
uz cosmetic, creme de uz cosmetic pe baza de
uleiuri esentiale, niciunul din aceste produse
nefiind utilizat pentru îngrijirea părului.

M 2021 08112 / ALACARTE IP SRL

Dr. Phyto SRL

3 - Creme pentru curatarea si ingrijirea corpului, 3 - modificată
creme de masaj de uz cosmetic, unguente de
uz cosmetic, creme de uz cosmetic pe baza de
uleiuri esentiale, niciunul din aceste produse
nefiind utilizat pentru îngrijirea părului.

M 2022 00083 /

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
BUCHAREST RUNNING CLUB

41 - Educaţie, furnizarea de instruire,
41 - modificată
divertisment, activităţi sportive şi culturale, toate
acestea în legătură cu competiţii de alergat
şi niciunul dintre aceste servicii în legătură cu
sporturile cu motor.

M 2022 00084 /

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
BUCHAREST RUNNING CLUB

41 - Educaţie, furnizarea de instruire,
41 - modificată
divertisment, activităţi sportive şi culturale.,
activităţi sportive şi culturale, toate acestea
în legătură cu competiţii de alergat şi niciunul
dintre aceste servicii în legătură cu sporturile cu
motor.

M 2022 00086 /

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
BUCHAREST RUNNING CLUB

41 - Educaţie, furnizarea de instruire,
41 - modificată
divertisment, activităţi sportive şi culturale, toate
acestea în legătură cu competiții de alergat
și niciunul dintre aceste servicii în legătură cu
sporturile cu motor.
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005945

007959

1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, răşini
artificiale şi sintetice, materiale plastice în stare
brută (sub formă de pulberi, lichide sau paste),
îngrăşăminte pentru sol (naturale şi artificiale),
compoziţii extinctoare, agenţi de călire şi substanţe
chimice pentru conservarea alimentelor, substanţe
tanante, substanţe adezive pentru scopuri industriale.,
acetat de celuloza, neprelucrat, anhidrida acetica,
acetona, acetilena, tetraclorura de acetilena,
compoziţii chimice rezistente la acid, acizi, apa
acidulata pentru încarcarea bateriilor, apa acidulata
pentru încarcarea acumulatorilor, rasini acrilice,
neprelucrate actiniu, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru postere publicitare,
adezivi pentru repararea obiectelor rupte, adezivi
pentru placi ceramice, adezivi pentru tapet, adezivi
pentru afişe, agar-agar, aglutinanti pentru beton,
produse chimice pentru agricultura, cu excepţia
fungicidelor, produselor pentru distrugerea buruienilor,
erbicidelor, insecticidelor si paraziticidelor, albumina
(bruta, animala sau vegetala), hârtie cu albumina,
alcool, aldehide, algarovilla (material tanant), alginate
(preparate de gelifiere si dospire) altele decât
pentru uz alimentar, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale alcalinopămantoase, alcaloizi, alaun, alumina, acetat de
aluminiu, alaun de aluminiu, clorura de aluminiu,
hidrati de aluminiu, iodură de aluminiu, silicati de
aluminiu, americiu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale, alaun de amoniu, amoniac, săruri
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amoniacale, aldehida de amoniu, săruri de amoniu,
acetat de amil, alcool amilic, anihidride, amoniac
anhidru, albumina animala (materie prima), cărbune
animal, preparate pe baza de cărbune animal,
antigel, soluţii anti-spumare pentru baterii, soluţii
anti-spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crusta,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu ardere
interna, antimoniu, oxid de antimoniu, sulfura de
antimoniu, preparate anti-germinare pentru legume,
produse antistatice, altele decât pentru uz casnic,
substanţe chimice anti-matuire pentru geamuri, acid
antranilic, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrasive, balsam de
gurjun (gurjon, gurjan) pentru fabricarea lacurilor,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu, barita, hârtie
de barita, baritina, baze (preparate chimice), galat
bazic de bismut, bauxita, produse de conservare a
berii, produse de decantare si conservare a berii,
bentonita, derivaţi din benzen, acizi pe baza de
benzen, acid benzoic, sulfamida benzoica, bercelium,
bicarbonat de sodiu pentru scopuri chimice, biclorura
de etan, bicromat de potasiu, bicromat de sodiu,
catalizatori biochimici, preparate biologice, pentru
laboratore, clei pentru prins pasări, bismuth, nitrit de
bismut pentru scopuri chimice, cărbune animal (de
sânge), pânza pentru schite, hârtie pentru schite,
cărbune animal (negru de oase), borax, acid boric,
lichid de frâna, fondante de lipire, preparate de lipire,
conservanti pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor
si uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, soda calcinata,
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carbid de calciu, săruri de calciu, californium, carbid,
carboliniu pentru protecţia plantelor, carbon, negru
de fum pentru scopuri industriale, carbon pentru
filtre, sulfura de carbon, tetraclorura de carbon,
carbonaţi, acid carbonic, hidrati de carbon, cazeina
pentru scopuri industriale, catalizatori, catechu, alcalii
caustic, soda caustica pentru scopuri industriale,
caustice pentru scopuri industriale, celuloza, derivaţi
de celuloză (chimici), esteri de celuloza pentru
scopuri industriale, eteri de celuloza pentru scopuri
industriale, ciment, ciment pentru repararea obiectelor
sparte, conservanti pentru ciment, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice pe baza
de ciment rezistente la apa, cu excepţia vopselurilor,
glazura pentru ceramica, preparate chimice de
condensare, preparate chimice pentru facilitarea
alierii metalelor, preparate chimice pentru afumarea
cărnii, produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmentilor,
preparate chimice pentru protecţia împotriva
mucegaiului, preparate chimice pentru prevenirea
tăciunelui, preparate chimice pentru prevenirea
malurii, substanţe chimice pentru analize în laborator,
produse chimice pentru fermentarea vinului,
bactericide oenologice (produse chimice utilizate
în fabricarea vinului), clorati, cloruri, clor, acid colic,
cromati, alaun de crom, săruri de crom, acid cromic,
săruri de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus, acid citric pentru scopuri
industriale, preparate pentru economisirea cărbunelui,
oxid de cobalt pentru scopuri industriale, colodiu,
produse chimice pentru colorare-strălucire pentru
scopuri industriale, preparate combustibile (aditivi
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chimici la combustibilul de motor), compoziţii pentru
repararea camerelor de aer ale pneurilor, compoziţii
pentru fabricarea înregistrărilor fonografice, compoziţii
pentru fabricarea ceramicii tehnice, compoziţii pentru
filetare, compost, produse pentru conservarea
betonului, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
produse chimice de aerisire a betonului, produse
chimice pentru prevenirea condensului, preparate
corozive, crema de tartru, alta decât pentru uz
farmaceutic, creozot pentru pentru scopuri chimice,
aldehida crotonica, preparate criogenice, curiu,
preparate pentru finisarea produselor din piele,
preparate pentru finisarea pielilor, cimen, produse
pentru izolarea împotriva umezelii, cu excepţia
vopselurilor, pentru zidărie, decoloranti, exfolianti,
preparate de deshidratare pentru scopuri industriale,
aditivi detergenţi pentru benzina, aditivi detergenţi
pentru carburant, detergenţi pentru utilizare în
procesele de fabricaţie, dextrina (măsura), preparate
de diagnosticare, pentru scopuri științifice, diastaza
pentru scopuri industriale, hârtie diazo, dezincrustanti,
dispersii de materiale plastic, apa distilata, dolomit
pentru scopuri industriale, decapanti, cu excepţia
uleiurilor, pentru piei, noroi de foraj, gheata carbonica
(dioxid de carbon), disprosiu, pamant pentru
cultivat, emolienti pentru scop industrial, emulgatori,
produse chimice pentru decolorarea emailului si
sticlei, preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, enzime pentru scopuri industriale, rasini
epoxidice, neprelucrate, erbium, esteri, etan, eteri,
alcool etilic, eter etilic, europium, produse chimice
pentru albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
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scopuri chimice, fermium, ferocianuri, tabla ferotipie
(fotografie), fertilizatoare, preparate fertilizatoare,
materiale de filtrare (preparate chimice), materiale
de filtrare (substanţe minerale), materiale de filtrare
(plastice neprocesate), materiale de filtrare (substanţe
vegetale), preparate de filtrare pentru industria
băuturilor, preparate de finisare utilizate în producţia
de oţel, preparate ignifuge, elemente chimice
fisionabile, material fisionabil pentru energia nucleara,
bai de fixare (fotogafie), soluţii de fixare (fotografie),
preparate lumina de magneziu, fioculanti, produse
de flotare, faina pentru scopuri industriale, conservaţi
pentru faina, faini de sulf pentru scopuri chimice,
fluor, compuşi de fluor, acid formic, aldehida formica
pentru scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnatorie,
preparate de formare utilizate în turnatorie, nisip
de turnatorie, francium, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui Fuller utilizat în
industria textila, preparate de impaslire, preparate
de impaslire pentru utilizare în industria textila,
gadolinium, nuca galica, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galiu, acid galotanic, bai de galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului, gelatina pentru scopuri
industriale, gelatina pentru scopuri fotografice,
getter (substanţe chimice active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, glucoza pentru scopuri industriale,
glucozide, clei pentru scopuri industrial, clei (lipici),
altul decât papetarie sau de uz casnic, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor, preparate cleioase
pentru formarea arborilor, gliceride, glicerina pentru
scopuri industriale, glycol, glicol eter, săruri de aur,
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mastic de altoire pentru arbori, ceara de altoire
pentru arbori, preparate pentru îndepărtarea grăsimii
pentru utilizare în procesul de fabricare, preparate
degresante pentru utilizare in procesul de fabricare,
guano, gumă arabică pentru scopuri industriale,
solvenţi guma, gume (adezivi) altele decât pentru
papetarie sau scop casnic, apa grea, heliu, holmiu,
hormoni pentru accelerarea coacerii fructelor, humus,
hidrati, hidrazina, hidrocloruri, acid clorhidric, acid
fluorhidric, hydrogen, peroxid de hydrogen, hipoclorit
de sodium, hiposulfiti, acid iodic, iod pentru scopuri
chimice, iod pentru scopuri industriale, albumina
iodata, săruri iodate, schimbători de ioni (produse
chimice), săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetarie, sau de uz casnic sau alimentar, izotopi
pentru scopuri industriale, kainit, caolin, cetone,
kieselgur, krypton, acid lactic, negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, acetat de plumb, arseniat
de plumb, oxid de plumb, cleiuri de piele, substanţe
chimice pentru reconditionarea pieilor, substanţe
chimice pentru impermeabilizarea pieilor, produse
chimice pentru prepararea pieilor, substanţe chimice
pentru impregnarea pieilor, lecitina (materie prima),
acetat de calciu, carbonat de calciu, clorura de calciu,
substanţe pentru intarirea calcarului, cauciuc lichid,
lichide pentru circuite hidraulice, fluide pentru circuite
hidraulice, lichide pentru eliminarea sulfatilor din
acumulatori, lichide pentru eliminarea sulfatilor din
baterii, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie de turnesol,
argila grasa, lutetium (casiopeiu), magnezit, carbonat
de magneziu, clorura de magneziu, albumina de malt,
manganat, dioxid de mangan, coaja de mangrove
pentru scopuri industriale, conservanti pentru zidărie,
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cu excepţia vopselurilor si uleiurilor, chit pentru
articolele din piele, mastic pentru pneuri (anvelope),
agenţi de fragezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur, metale
pamantoase, produse pentru intarirea metalelor,
produse pentru calirea metalelor, produse pentru
maleabilizarea metalelor, metaloide, metan, metilbenzen, metil-benzol, metil-eter, fermenţi de lapte
pentru scopuri chimice, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, mordanţi pentru
metale, produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalina, neodim, neon,
neptunium, nitrat de uraniu, hârtie nitrata, nitrati, acid
azotic, nitrogen, fertilizatoare azotate, var azotat
(îngrăşământ), cianamida de calciu (fertilizator),
protoxid de azot, monoxid de azot, dispersanti de ulei,
produse chimice pentru purificarea uleiurilor, produse
chimice pentru albirea uleiurilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, uleiuri pentru prepararea pieilor în
timpul fabricării, uleiuri pentru tabacirea pieilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, produse chimice
pentru separarea uleiurilor, acid oleic, olivine (produs
chimic), agenţi de opacifiere pentru emailuri sau
sticla, produse chimice organice de albire, oxalate,
acid oxalic, oxygen, clorura de paladiu, pulpa de
hârtie, turba (îngrasamant), ghivece de turba pentru
horticultura, pectina [fotografie], perborat de sodiu,
percarbonati, perclorati, persulfiti, acid persulfuric,
dispersanti petrol, fenol pentru scopuri industriale,
fosfaţi (îngrăşăminte), fosfatide, acid fosforic,
fosfor, dezvoltatori fotografici, emulsii fotografice,
hârtie fotografica, sensibilizatori fotografici, hârtie
fotometrica, placi fotografice, acid picric, preparate
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de reglare a creşterii plantelor, materiale plastice,
neprelucrate, plastifianti, plastisoli, plutoniu, polonium,
potasa, apa de potasiu, potasiu, dioxalat de
potasiu, faina de cartofi pentru scopuri industriale,
praseodim, preparate pentru prevenirea matuirii
sticlei, preparate pentru prevenirea matuirii lentilelor,
preparate de stimulare a gătitului pentru scopuri
industriale, preparate pentru purificarea gazului,
preparate pentru separarea grăsimilor, preparate
de microorganisme altele decât pentru uz medical
si veterinar, preparate pentru placi, cu excepţia
vopselurilor si uleiurilor, prometiu, protactinium,
gaze de protecţie pentru sudare, proteina (materie
prima), prusiati, preparate de purificare, acid pirogalic,
quebracho pentru uz industrial, elemente radioactive
pentru scopuri ştiinţifice, radiu pentru scopuri
ştiinţifice, radon, pământuri rare, hârtie indicatoare,
agenţi reducatori pentru uz fotografic, preparate de
refrigerare, refrigeranti, preparate de reconditionare a
discurilor fonografice, reniu, sare gemă, conservanti
pentru cauciuc, soluţii pentru cauciuc, rubidium,
zaharina, clorura de amoniu, acid salicilic, sare
pentru conservare, sare, bruta, salpetru, săruri
(preparate chimice), săruri (fertilizatoare), săruri
pentru colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice, săruri pentru scopuri industriale, săruri din
metale pamantoase rare, săruri din metale alcaline,
săruri din metale preţioase pentru scopuri industriale,
samarium, sos pentru prepararea tutunului, scandiu,
alge marine (îngrășăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, selenium, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânza sensibilizata
pentru fotografie, filme sensibilizate, neexpuse,
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hârtie sensibilizata, placi fotografice sensibilizate,
placi sensibilizate pentru tipărirea offset, silicate,
silicon, siliconi, nitrat (azotat) de argint, soluţii de
săruri de argint pentru argintare, grund pentru
finisare si amorsare, preparate de grunduire, zgura
(îngrășăminte), sapun (metalic) pentru scopuri
industriale, carbonat de sodiu, sodium, săruri de
sodiu (compuşi chimici), preparate pentru ameliorarea
solului, fluxuri pentru lipire, gaze solidificate pentru
scopuri industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (preparate chimice), spirturi de
sare, spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-patare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pasta de amidon (adeziv),
altul decât pentru papeterie sau menaj, agenţi de
incleiere (preparate chimice)/ produse pentru apretare
si finisare pentru textile, acid stearic, strontium,
substanţe pentru pentru a preveni desirarea ciorapilor,
substanţe pentru îndepărtarea lacului, substraturi
pentru cultivarea plantelor fara sol (agricultura),
sulfaţi, sulfuri, acizi sulfonici, sulf, acid sulfuric,
eter sulfuric, acid sulfuros, sumac pentru tabacire,
superfosfati (îngrăşăminte), materiale sintetice pentru
absorbţia uleiului, rasini artificiale, neprocesate,
talc (silicat de magneziu), tanant, lemn tanant,
acid tanic, tannin, faina de tapioca pentru scopuri
industriale, compoziţii de bătut, tartru, altul decât
pentru scopuri farmaceutice, acid tartric, technetiu,
telur, agenţi tensioactivi, terbium, hârtie de turnesol,
reactiv chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
impermeabilizare materialelor textile, produse chimice
pentru conferire de luciu materialelor textile, produse
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chimice pentru impregnarea materialelor textile,
taliu, tiocarbanilida, toriu, tuliu, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluolt toluene, bai de
tonare (fotografie), săruri de tonare (fotografie),
neutralizantori de gaze toxice, guma tragacanta
pentru utilizare în fabricare, substanţe de umplere
a cavităţii arborilor (silvicultura), acid tungstic,
compoziţii pentru repararea cauciucurilor, produse
de dezlipire (preparate chimice pentru fluidificarea
amidonului), preparate de dezlipire și de separare,
uraniu, oxid de uranium, produse chimice pentru
protecţia contra bolilor vitei de vie, alcool vinilic,
vascoza, vitriol, acceleratori de vulcanizare, preparate
de vulcanizare, apa de sticla (sticla solubila), produse
chimice pentru purificarea apei, produse pentru
dedurizarea apei, produse chimice pentru albirea
cerii, preparate chimice pentru sudare, preparate
de umezire pentru utilizare în albire, preparate de
umezire pentru utilizare în vopsire, preparate de
umezire pentru utilizare in industria textilă, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, oţet de lemn (acid
pirolignos), pulpa de lemn, xenon, filme, sensibilizate,
yterbiu, ytriu, zirconium, acetați, cărbune activ
absorbant sau decolorant, preparate bacteriologice
pentru acetificare, combustibil pentru reactoarele
nucleare.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
împotriva coroziunii şi împotriva degresării lemnului,
substanţe colorante, baiţuri, răşini naturale, foiţe
şi pulberi de metale pentru pictură şi decoraţiuni,
coloranţi cu alizarina, vopsele pe bază de aluminiu,
pudra de aluminiu, coloranţi cu aniline, annatto
(substanţa coloranta), benzi anti-corozive, preparate
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anti-corozive, unsori anti-corozive, uleiuri anticorozive, preparate anti-corozive (pentru conservare),
preparate anti-matuire pentru metale, vopsele pe
baza de azbest, auramina, vopsele bactericide,
badigeon, vernis bitum, lac de asphalt, negru
(coloranţi sau vopsele), albastru (coloranţi sau
vopsele), aur strălucitor pentru ceramica, pulbere
de bronz pentru vopsire, lacuri pentru bronz,
balsam de Canada, caramel (colorant alimentar),
negru de fum (pigment), carbonil (conservare
lemn), vopsele ceramice, materiale de acoperire
(vopsele), materiale de acoperire pentru carton
asfaltat (vopsele) / materiale de acoperire pentru
carton pentru acoperişuri (vopsele), oxid de cobalt
(colorant), carmin de cosenila, colofoniu, coloranţi
pentru bere, coloranţi pentru băuturi, coloranţi pentru
unt, coloranţi pentru lichioruri, copal, vernis de copal,
creozot pentru conservarea lemului, vopsele pe bază
de apa, vopsele lemn, extracte pentru nuantatorii,
vopsele de email, emailuri pentru pictura, emailuri
(vernisuri), cerneala de gravura, vopsele ignifuge,
fixatori (vernisuri), fixatori pentru acuarele, fixatori
pentru culori pe baza de apa, coloranţi alimentarii,
gamboge pentru vopsire, aurire (produse de aurire),
glazuri (vopsele, lacuri), chit pentru geamuri, vopsea
lucioasa de platina pentru ceramica, rasini guma,
indigo (colorant), cerneala pentru articolele din piele,
cerneala pentru pielărie, negru de fum (pigment),
lapte de var, masicot / litarga, malt caramel (colorant
alimentar), coloranţi cu malt, cerneala pentru
marcarea animalelor, mastic (rasina naturala), hârtie
pentru colorarea oualelor de Paşti, pigmenţi, uleiuri
pentru conservarea lemnului, grunduri, compoziţii de
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imprimare (cerneluri), cerneala tipografică, preparate
de protecţie pentru metale, oxid roşu de plumb,
sofran (colorant), sandarac, selac, coloranţi pentru
încaltaminte, sicativi, pamant de Sienna, emulsii de
argint (pigmenţi), folie de argint (frunze), vopsea de
argint pentru ceramic, pasta de argint, pulberi de
argint, tunder (colorant), baituri pentru articolele din
piele, sumac pentru vernisuri, agenţi de îngrosare
pentru vopsele, diluanti pentru vopsele, diluanti pentru
lacuri, dioxid de titan (pigment), tonere (cerneluri)
pentru maşini si aparate de copiere, turmenic
(colorant), strat de acoperire pentru saşiul vehiculului,
vernisuri, preparate pentru îndepărtarea tapetului,
alb de plumb, alb (coloranţi sau vopsele), lapte de
var, materiale de acoperire pentru lemn (vopsele),
conservanti, uleiuri pentru lemn, baituri pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).

028262

008439

1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, răşini
artificiale şi sintetice, materiale plastice în stare
brută (sub formă de pulberi, lichide sau paste),
îngrăşăminte pentru sol (naturale şi artificiale),
compoziţii extinctoare, agenţi de călire şi substanţe
chimice pentru sudură, produse chimice pentru
conservarea alimerntelor, substanţe tanante,
substanţe adezive pentru scopuri industriale, acetat
de celuloza, neprelucrat, anhidrida acetica, acetona,
acetilena, tetraclorura de acetilena, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apa acidulata pentru
încarcarea bateriilor, apa acidulata pentru încarcarea
acumulatorilor, rasini acrilice, neprelucrate actiniu,
adezivi preparate pentru bandaje chirurgicale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
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repararea obiectelor rupte, adezivi pentru placi
ceramice, adezivi pentru tapet, adezivi pentru
afişe, agar-agar, aglutinanti pentru beton, produse
chimice pentru agricultura, cu excepţia fungicidelor,
produselor pentru distrugerea buruienilor, erbicidelor,
insecticidelor si paraziticidelor, albumina (bruta,
animala sau vegetala), hârtie cu albumina, alcool,
aldehide, algarovilla (material tanant), alginate
(preparate de gelifiere si dospire) altele decât
pentru uz alimentar, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale alcalinopămantoase, alcaloizi, alaun, alumina, acetat de
aluminiu, alaun de aluminiu, clorura de aluminiu,
hidrati de aluminiu, iodură de aluminiu, silicati de
aluminiu, americiu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale, alaun de amoniu, amoniac, săruri
amoniacale, aldehida de amoniu, săruri de amoniu,
acetat de amil, alcool amilic, anihidride, amoniac
anhidru, albumina animala (materie prima), cărbune
animal, preparate pe baza de cărbune animal,
antigel, soluţii anti-spumare pentru baterii, soluţii
anti-spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crusta,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu ardere
interna, antimoniu, oxid de antimoniu, sulfura de
antimoniu, preparate anti-germinare pentru legume,
produse antistatice, altele decât pentru uz casnic,
substanţe chimice anti-matuire pentru geamuri, acid
antranilic, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrasive, balsam de
gurjun (gurjon, gurjan) pentru fabricarea lacurilor,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu, barita, hârtie
de barita, baritina, baze (preparate chimice), galat
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bazic de bismut, bauxita, produse de conservare a
berii, produse de decantare si conservare a berii,
bentonita, derivaţi din benzen, acizi pe baza de
benzen, acid benzoic, sulfamida benzoica, bercelium,
bicarbonat de sodiu pentru scopuri chimice, biclorura
de etan, bicromat de potasiu, bicromat de sodiu,
catalizatori biochimici, preparate biologice, pentru
laboratore, clei pentru prins pasări, bismuth, nitrit de
bismut pentru scopuri chimice, cărbune animal (de
sânge), pânza pentru schite, hârtie pentru schite,
cărbune animal (negru de oase), borax, acid boric,
lichid de frâna, fondante de lipire, preparate de lipire,
conservanti pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor
si uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, soda calcinata,
carbid de calciu, săruri de calciu, californium, carbid,
carboliniu pentru protecţia plantelor, carbon, negru
de fum pentru scopuri industriale, carbon pentru
filtre, sulfura de carbon, tetraclorura de carbon,
carbonaţi, acid carbonic, hidrati de carbon, cazeina
pentru scopuri industriale, catalizatori, catechu, alcalii
caustic, soda caustica pentru scopuri industriale,
caustice pentru scopuri industriale, celuloza, derivaţi
de celuloză (chimici), esteri de celuloza pentru
scopuri industriale, eteri de celuloza pentru scopuri
industriale, ciment, ciment pentru repararea obiectelor
sparte, conservanti pentru ciment, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice pe baza
de ciment rezistente la apa, cu excepţia vopselurilor,
glazura pentru ceramica, preparate chimice de
condensare, preparate chimice pentru facilitarea
alierii metalelor, preparate chimice pentru afumarea
1532

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
cărnii, produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmentilor,
preparate chimice pentru protecţia împotriva
mucegaiului, preparate chimice pentru prevenirea
tăciunelui, preparate chimice pentru prevenirea
malurii, substanţe chimice pentru analize în laborator,
produse chimice pentru fermentarea vinului,
bactericide oenologice (produse chimice utilizate
în fabricarea vinului), clorati, cloruri, clor, acid colic,
cromati, alaun de crom, săruri de crom, acid cromic,
săruri de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus, acid citric pentru scopuri
industriale, preparate pentru economisirea cărbunelui,
oxid de cobalt pentru scopuri industriale, colodiu,
produse chimice pentru colorare-strălucire pentru
scopuri industriale, preparate combustibile (aditivi
chimici la combustibilul de motor), compoziţii pentru
repararea camerelor de aer ale pneurilor, compoziţii
pentru fabricarea înregistrărilor fonografice, compoziţii
pentru fabricarea ceramicii tehnice, compoziţii pentru
filetare, compost, produse pentru conservarea
betonului, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
produse chimice de aerisire a betonului, produse
chimice pentru prevenirea condensului, preparate
corozive, crema de tartru, alta decât pentru uz
farmaceutic, creozot pentru pentru scopuri chimice,
aldehida crotonica, preparate criogenice, curiu,
preparate pentru finisarea produselor din piele,
preparate pentru finisarea pielilor, cimen, produse
pentru izolarea împotriva umezelii, cu excepţia
vopselurilor, pentru zidărie, decoloranti, exfolianti,
preparate de deshidratare pentru scopuri industriale,
aditivi detergenţi pentru benzina, aditivi detergenţi
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pentru carburant, detergenţi pentru utilizare în
procesele de fabricaţie, dextrina (măsura), preparate
de diagnosticare, pentru scopuri științifice, diastaza
pentru scopuri industriale, hârtie diazo, dezincrustanti,
dispersii de materiale plastic, apa distilata, dolomit
pentru scopuri industriale, decapanti, cu excepţia
uleiurilor, pentru piei, noroi de foraj, gheata carbonica
(dioxid de carbon), disprosiu, pamant pentru
cultivat, emolienti pentru scop industrial, emulgatori,
produse chimice pentru decolorarea emailului si
sticlei, preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, enzime pentru scopuri industriale, rasini
epoxidice, neprelucrate, erbium, esteri, etan, eteri,
alcool etilic, eter etilic, europium, produse chimice
pentru albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermium, ferocianuri, tabla ferotipie
(fotografie), fertilizatoare, preparate fertilizatoare,
materiale de filtrare (preparate chimice), materiale
de filtrare (substanţe minerale), materiale de filtrare
(plastice neprocesate), materiale de filtrare (substanţe
vegetale), preparate de filtrare pentru industria
băuturilor, preparate de finisare utilizate în producţia
de oţel, preparate ignifuge, elemente chimice
fisionabile, material fisionabil pentru energia nucleara,
bai de fixare (fotogafie), soluţii de fixare (fotografie),
preparate lumina de magneziu, fioculanti, produse
de flotare, faina pentru scopuri industriale, conservaţi
pentru faina, faini de sulf pentru scopuri chimice,
fluor, compuşi de fluor, acid formic, aldehida formica
pentru scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnatorie,
preparate de formare utilizate în turnatorie, nisip
de turnatorie, francium, preparate de economisire
1534

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
a combustibilului, pământul lui Fuller utilizat în
industria textila, preparate de impaslire, preparate
de impaslire pentru utilizare în industria textila,
gadolinium, nuca galica, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galiu, acid galotanic, bai de galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului, gelatina pentru scopuri
industriale, gelatina pentru scopuri fotografice,
getter (substanţe chimice active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, glucoza pentru scopuri industriale,
glucozide, clei pentru scopuri industrial, clei (lipici),
altul decât papetarie sau de uz casnic, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor, preparate cleioase
pentru formarea arborilor, gliceride, glicerina pentru
scopuri industriale, glycol, glicol eter, săruri de aur,
mastic de altoire pentru arbori, ceara de altoire
pentru arbori, preparate pentru îndepărtarea grăsimii
pentru utilizare în procesul de fabricare, preparate
degresante pentru utilizare in procesul de fabricare,
guano, gumă arabică pentru scopuri industriale,
solvenţi guma, gume (adezivi) altele decât pentru
papetarie sau scop casnic, apa grea, heliu, holmiu,
hormoni pentru accelerarea coacerii fructelor, humus,
hidrati, hidrazina, hidrocloruri, acid clorhidric, acid
fluorhidric, hydrogen, peroxid de hydrogen, hipoclorit
de sodium, hiposulfiti, acid iodic, iod pentru scopuri
chimice, iod pentru scopuri industriale, albumina
iodata, săruri iodate, schimbători de ioni (produse
chimice), săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetarie, sau de uz casnic sau alimentar, izotopi
pentru scopuri industriale, kainit, caolin, cetone,
kieselgur, krypton, acid lactic, negru de fum pentru
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scopuri industriale, lantan, acetat de plumb, arseniat
de plumb, oxid de plumb, cleiuri de piele, substanţe
chimice pentru reconditionarea pieilor, substanţe
chimice pentru impermeabilizarea pieilor, produse
chimice pentru prepararea pieilor, substanţe chimice
pentru impregnarea pieilor, lecitina (materie prima),
acetat de calciu, carbonat de calciu, clorura de calciu,
substanţe pentru intarirea calcarului, cauciuc lichid,
lichide pentru circuite hidraulice, fluide pentru circuite
hidraulice, lichide pentru eliminarea sulfatilor din
acumulatori, lichide pentru eliminarea sulfatilor din
baterii, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie de turnesol,
argila grasa, lutetium (casiopeiu), magnezit, carbonat
de magneziu, clorura de magneziu, albumina de malt,
manganat, dioxid de mangan, coaja de mangrove
pentru scopuri industriale, conservanti pentru zidărie,
cu excepţia vopselurilor si uleiurilor, chit pentru
articolele din piele, mastic pentru pneuri (anvelope),
agenţi de fragezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur, metale
pamantoase, produse pentru intarirea metalelor,
produse pentru calirea metalelor, produse pentru
maleabilizarea metalelor, metaloide, metan, metilbenzen, metil-benzol, metil-eter, fermenţi de lapte
pentru scopuri chimice, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, mordanţi pentru
metale, produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalina, neodim, neon,
neptunium, nitrat de uraniu, hârtie nitrata, nitrati, acid
azotic, nitrogen, fertilizatoare azotate, var azotat
(îngrăşământ), cianamida de calciu (fertilizator),
protoxid de azot, monoxid de azot, dispersanti de ulei,
produse chimice pentru purificarea uleiurilor, produse
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chimice pentru albirea uleiurilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, uleiuri pentru prepararea pieilor în
timpul fabricării, uleiuri pentru tabacirea pieilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, produse chimice
pentru separarea uleiurilor, acid oleic, olivine (produs
chimic), agenţi de opacifiere pentru emailuri sau
sticla, produse chimice organice de albire, oxalate,
acid oxalic, oxygen, clorura de paladiu, pulpa de
hârtie, turba (înngrasamant), ghivece de turba pentru
horticultura, pectina [fotografie], perborat de sodiu,
percarbonati, perclorati, persulfiti, acid persulfuric,
dispersanti petrol, fenol pentru scopuri industriale,
fosfaţi (îngrăşăminte), fosfatide, acid fosforic,
fosfor, dezvoltatori fotografici, emulsii fotografice,
hârtie fotografica, sensibilizatori fotografici, hârtie
fotometrica, placi fotografice, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, materiale plastice,
neprelucrate, plastifianti, plastisoli, plutoniu, polonium,
potasa, apa de potasiu, potasiu, dioxalat de
potasiu, faina de cartofi pentru scopuri industriale,
praseodim, preparate pentru prevenirea matuirii
sticlei, preparate pentru prevenirea matuirii lentilelor,
preparate de stimulare a gătitului pentru scopuri
industriale, preparate pentru purificarea gazului,
preparate pentru separarea grăsimilor, preparate
de microorganisme altele decât pentru uz medical
si veterinar, preparate pentru placi, cu excepţia
vopselurilor si uleiurilor, prometiu, protactinium,
gaze de protecţie pentru sudare, proteina (materie
prima), prusiati, preparate de purificare, acid pirogalic,
quebracho pentru uz industrial, elemente radioactive
pentru scopuri ştiinţifice, radiu pentru scopuri
ştiinţifice, radon, pământuri rare, hârtie indicatoare,
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agenţi reducatori pentru uz fotografic, preparate de
refrigerare, refrigeranti, preparate de reconditionare a
discurilor fonografice, reniu, sare gemă, conservanti
pentru cauciuc, soluţii pentru cauciuc, rubidium,
zaharina, clorura de amoniu, acid salicilic, sare
pentru conservare, sare, bruta, salpetru, săruri
(preparate chimice), săruri (fertilizatoare), săruri
pentru colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice, săruri pentru scopuri industriale, săruri din
metale pamantoase rare, săruri din metale alcaline,
săruri din metale preţioase pentru scopuri industriale,
samarium, sos pentru prepararea tutunului, scandiu,
alge marine (îngrășăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, selenium, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânza sensibilizata
pentru fotografie, filme sensibilizate, neexpuse,
hârtie sensibilizata, placi fotografice sensibilizate,
placi sensibilizate pentru tipărirea offset, silicate,
silicon, siliconi, nitrat (azotat) de argint, soluţii de
săruri de argint pentru argintare, grund pentru
finisare si amorsare, preparate de grunduire, zgura
(îngrășăminte), sapun (metalic) pentru scopuri
industriale, carbonat de sodiu, sodium, săruri de
sodiu (compuşi chimici), preparate pentru ameliorarea
solului, fluxuri pentru lipire, gaze solidificate pentru
scopuri industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (preparate chimice), spirturi de
sare, spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-patare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pasta de amidon (adeziv),
altul decât pentru papeterie sau menaj, agenţi de
incleiere (preparate chimice)/ produse pentru apretare
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si finisare pentru textile, acid stearic, strontium,
substanţe pentru pentru a preveni desirarea ciorapilor,
substanţe pentru îndepărtarea lacului, substraturi
pentru cultivarea plantelor fara sol (agricultura),
sulfaţi, sulfuri, acizi sulfonici, sulf, acid sulfuric,
eter sulfuric, acid sulfuros, sumac pentru tabacire,
superfosfati (îngrăşăminte), materiale sintetice pentru
absorbţia uleiului, rasini artificiale, neprocesate,
talc (silicat de magneziu), tanant, lemn tanant,
acid tanic, tannin, faina de tapioca pentru scopuri
industriale, compoziţii de bătut, tartru, altul decât
pentru scopuri farmaceutice, acid tartric, technetiu,
telur, agenţi tensioactivi, terbium, hârtie de turnesol,
reactiv chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
impermeabilizare materialelor textile, produse chimice
pentru conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor textile,
taliu, tiocarbanilida, toriu, tuliu, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluolt toluene, bai de
tonare (fotografie), săruri de tonare (fotografie),
neutralizantori de gaze toxice, guma tragacanta
pentru utilizare în fabricare, substanţe de umplere
a cavităţii arborilor (silvicultura), acid tungstic,
compoziţii pentru repararea cauciucurilor, produse
de dezlipire (preparate chimice pentru fluidificarea
amidonului), preparate de dezlipire și de separare,
uraniu, oxid de uranium, produse chimice pentru
protecţia contra bolilor vitei de vie, alcool vinilic,
vascoza, vitriol, acceleratori de vulcanizare, preparate
de vulcanizare, apa de sticla (sticla solubila), produse
chimice pentru purificarea apei, produse pentru
dedurizarea apei, produse chimice pentru albirea
cerii, preparate chimice pentru sudare, preparate
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de umezire pentru utilizare în albire, preparate de
umezire pentru utilizare în vopsire, preparate de
umezire pentru utilizare in industria textilă, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, oţet de lemn (acid
pirolignos), pulpa de lemn, xenon, filme, sensibilizate,
yterbiu, ytriu, zirconium, acetați, cărbune activ
absorbant sau decolorant, preparate bacteriologice
pentru acetificare, combustibil pentru reactoarele
nucleare.

045935

034907

9 - Dispozitive pentru stocare, înregistrare,
transmitere şi reproducere sunete şi/ sau imagini,
înregistrări audio şi audio vizuale, filme artistice,
cinematografice, casete video, discuri video, benzi
şi discuri înregistrate cu sunete şi/sau imagini,
dispozitive computerizate de amuzament, computere,
programe pe computer, jocuri pe computer şi sisteme
de joc pe computer: CD-Romuri, echipament pe bază
de indicator numeric şi mediu de stocare, sortare
şi transmitere de date şi informaţii de toate felurile,
sisteme de jocuri operare digital.
16 - Imprimate, publicaţii periodice, cărţi şi ziare,
hârtie şi articole din carton, materiale artistice,
instrumente de scris, creioane, stilouri, pensule
pentru pictură, papetărie, blocuri de hârtie de scrisori,
felicitări, poze de copiat, abţibilduri, fotografii, cărţi
de joc obişnuite, materiale cu caracter instructiv şi de
predare, maşină de birou.
24 - Textile şi produse textile neincluse în alte clase,
aşternuturi, cuverturi, pături (mai ales de lână),
învelitori de pat, rufărie de pat, feţe de masă şi
materiale, stofe, ţesături, draperii şi perdele, materiale
de tapiţerie, pături de călătorie, rufărie de baie,
prosoape, ştergare.
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25 - Îmbrăcăminte , încălţăminte , acoperăminte
de cap., cămăși, tricouri, bluze, hanorace, izmene
(îmbrăcăminte), pantaloni, lenjerie de corp, pulovere,
veste, paltoane, jachete (îmbrăcăminte), șaluri,
eșarfe, fulare (îmbrăcăminte), cravate, mănuși
(îmbrăcăminte), șosete, costume de baie, pijamale,
scutece textile pentru bebeluşi, şerveţele textile
pentru bebeluşi, cizme (încălțăminte), cozoroace,
buzunare pentru îmbrăcăminte, căptuşeli gata
confecţionate (părți de îmbrăcăminte), jambiere,
platci de cămață, pantofi (încălțăminte), cizme
(încălțăminte), papuci, sandale, calapoade pentru
încălțăminte și ghete, capute de încălţăminte, rame
de pălării (schelete), tocuri, tălpi interioare, viziere
(confecții pentru cap), ciorapi, știfturi (crampoane)
pentru pantofi de fotbal, şepci (pentru acoperirea
capului), pălării.
28 - Jucării, păpuşi, manechine, marionete, jocuri,
jocuri de bord, jucării, articole de gimnastică şi sport,
articole recreative, ornamente şi decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, articole de jucării pentru animale şi
oameni făcute din lemn, metal, argilă şi plastic.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate din cereale,
pâine şi produse patiserie, cofetărie, îngheţate,
miere, melasă, glucoză, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
condimente, gheaţă., preparate aromatice pentru
alimente, propolis de albine pentru consum uman,
băuturi (altele decât uleiurile esenţiale), agenţi
de legare pentru îngheţată (gheață comestibilă),
prăjituri, capere, esenţe pentru produse alimentar (cu
excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale),
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arome, altele decât uleiurile esențiale, glucoză
pentru alimente, gluten pentru alimente, jeleu (pentru
consum uman nu medical), extract de malţ pentru
alimente, maltoză, produse de frăgezit carne, pentru
uz casnic, mentă pentru produse de cofetărie, pulberi
pentru îngheţată, budinci, gustări pe bază de orez,
sandvişuri, materiale de legare a cârnaţilor, apă
de mare (pentru gătit), amidon pentru mâncare,
smântână pentru întărire, sushi, îndulcitori, frișcă.
32 - Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi siropuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru obţinerea băuturilor răcoritoare.,
apă gazoasa, aperitive, nealcoolice, bere, must de
bere, băuturi/ non alcoolice, cocktailuri, nealcoolice,
extracte de fructe (nealcoolice), băuturi cu suc de
fructe (nealcoolice), sucuri de fructe, nectaruri de
fructe (nealcoolice), bere cu ghimbir, ginger ale,
extract de hamei pentru prepararea berii, băuturi
izotonice, sucuri din fructe, limonade, preparate
pentru prepararea lichiorurilor, apă cu litiu, bere
din malţ, must din malt, lapte de migdale (băutură),
apă minerală, musturi, băuturi nealcoolice, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, sirop de migdale (orgeat), lapte de
arahide (băutură răcoritoare), pulberi pentru băuturi
efervescente, saparila (băutură răcoritoare), apă
Seltzer, sorbeturi (băuturi), sifon, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonada, ape de masă, suc
de roşii (băutură), sucuri de legume (băuturi), băuturi
din zer.
41 - Servicii de spectacol, reprezentare în domeniul
programelor de televiziune şi a filmelor artistice,
cinematografice, servicii în domeniul performanţelor
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actoriceşti, servicii de închiriere şi producţie video,
film şi film cinematografic, producerea de program
de radio şi televiziune, servicii educaţionale, servicii
de recreere şi amuzament, servicii de amuzament în
parc, servicii în legătură cu calculatoare cuprinse în
această clasă.

045936

030748

9 - Aparate pentru înregistrare, transmitere şi
reproducere sunet şi/sau imagini, filme şi benzi
video, discuri video şi benzi magnetice înregistrate cu
sunete şi/sau imagini, înregistrări sonore, înregistrări
fonograf, plăci fonograf şi discuri, jocuri video pentru
folosire cu receptoare în televiziune.
16 - Imprimate, publicaţii periodice, cărţi şi ziare,
articole din hârtie şi carton, materiale pentru artişti,
instrumente de scris, creioane, stilouri, perii de vopsit,
articole de papetărie, calendare, afişe, topuri de hârtie
de scris, felicitări, tipare de transport, decalcomanii,
fotografii, figurine (statuete) din pastă de hârtie
turnată, cărţi de joc obişnuite, materiale cu caracter
de instrucţie şi didactic, maşini de birou şi de scris.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de pus
pe cap, bandane (batice), halate de baie, sandale
de baie, short bărbătesc de baie, costume de baie,
încălțăminte de plajă, centuri (îmbrăcăminte), cizme
(încălțăminte), șepci (articole pentru cap), vestoane
(îmbrăcăminte), costume de bal mascat, halate,
mănuși (îmbrăcăminte), pălării, jachete, jersee
(îmbrăcăminte), colanți, mitene, pijamale, izmene
(îmbrăcăminte), sandale, eşarfe, cămăși, pantofi
(încălțăminte), clăpari (de schii), papuci de casă,
șosete, pantofi de sport, pulovere, tricouri, pantaloni,
chiloți, lenjerie de corp.
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38 - Servicii de comunicaţii, servicii radio, cablu
şi emisiuni, emisiune şi transmitere de programe
de televiziune, emisiune programe radio, servicii
transmisie televiziune, transmisie radio şi televiziune.
41 - Servicii educaţie, didactice şi divertisment, în
special pregătirea programelor radio şi televiziune,
producţia de filme şi filme de amuzament în
direct, producţia de filme animate şi filme de
televiziune, servicii referitoare la filme de divertisment,
divertisment de televiziune şi spectacole de
divertisment în direct, servicii referitoare la publicarea
de cărţi, reviste şi periodice.
42 - Servicii de programare date în direct.
43 - Servicii de restaurant.

050960

036978

9 - Aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetului şi/sau imaginii, filme
cinematografice şi videocasete, discuri video şi benzi
magnetice înregistrate cu sunete şi/sau imagini,
înregistrări sonore, înregistrări fonografice, discuri
şi plăci fonografice, jocuri video pentru folosirea cu
receptoare de televiziune.
14 - Bijuterii şi anume coliere, brăţări, inele, cercei,
plăcuţe de identificare a câinilor, ceasuri de mână, de
buzunar şi alte ceasuri.
16 - Imprimate, publicaţii periodice, cărţi şi ziare,
articole din hârtie şi carton, materiale pentru artişti
şi instrumente de scris, creioane, stilouri, pensule,
articole de papetărie, recuzite de birou, calendare,
afişe, blocuri de hârtie de scrisori, felicitări, calc
(hârtie de copiat), fotografii, figurine (statuete)
din mucava, cărţi de joc obişnuite, materiale
instrucţionale şi educaţionale, maşini de birou şi
maşini de scris.
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25 - Imbrăcăminte, încălţăminte şi articole de pus
pe cap., bandane (batice), halate de baie, sandale
de baie, short bărbătesc de baie, costume de baie,
încălțăminte de plajă, centuri (îmbrăcăminte), cizme
(încălțăminte), șepci (articole pentru cap), vestoane
(îmbrăcăminte), costume de bal mascat, halate,
mănuși (îmbrăcăminte), pălării, jachete, jersee
(îmbrăcăminte), colanți, mitene, pijamale, izmene
(îmbrăcăminte), sandale, eşarfe, cămăși, pantofi
(încălțăminte), clăpari (de schii), papuci de casă,
șosete, pantofi de sport, pulovere, tricouri, pantaloni,
chiloți, lenjerie de corp.
41 - Servicii educaţionale, de învăţământ şi de
divertisment, în special pregătirea de programe radio
şi televiziune, producţia de filme şi filme de succes de
divertisment în direct, producţia de filme de desene
animate şi filme de televiziune, servicii cu privire la
filme cinematografice de divertisment, la divertisment
prin televiziune şi reprezentaţii şi spectacole de
divertisment în direct, servicii referitoare la tipărirea
de cărţi, reviste şi periodice.

053048

043659

9 - Aparate pentrus înregistrare, transmitere şi
reproducere imagini, filme cinematografice şi benzi
video, discuri video şi benzi magnetice înregistrate cu
imagini, jocuri video pentru folosire cu receptoare de
televiziune, pagere.
16 - Imprimate, publicaţii, periodice, cărţi şi ziare,
articole din hârtie şi carton cu excepţia cutiilor
de carton şi albumelor, cutiilor pentru păstrat
discuri, cutiilor pentru păstrat diafragme (pentru
fonograf), materiale pentru artişti, instrumente de
scris, creioane, stilouri, perii pentru vopsit, produse de
papetărie, calendare, afişe, bloc de hârtie de scrisori,
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felicitări, abţibilduri, fotografii, statuete din mucava,
cărţi de joc obişnuite, materiale cu caracter instructiv
şi didactic, maşini de birou şi maşini de scris.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de purtat
pe cap, bandane (batice), halate de baie, sandale
de baie, short bărbătesc de baie, costume de baie,
încălțăminte de plajă, centuri (îmbrăcăminte), cizme
(încălțăminte), șepci (articole pentru cap), vestoane
(îmbrăcăminte), costume de bal mascat, halate,
mănuși (îmbrăcăminte), pălării, jachete, jersee
(îmbrăcăminte), colanți, mitene, pijamale, izmene
(îmbrăcăminte), sandale, eşarfe, cămăși, pantofi
(încălțăminte), clăpari (de schii), papuci de casă,
șosete, pantofi de sport, pulovere, tricouri, pantaloni,
chiloți, lenjerie de corp.
28 - Jocuri şi articole de jucat, articole de amuzament,
jucării, păpuşi, jocuri video şi jocuri montate pe masă,
aparate de divertisment computerizate, articole de
gimnastică şi sport neincluse în alte clase, decoraţii
pentru pomul de Crăciun, produse pentru calculator
şi anume cartuşuri pentru jocuri video de calculator şi
maşini simulator-video, casete jocuri video, programe
joc calculator, benzi joc calculator, jocuri CD-ROM,
jocuri cu ieşire audio, toate cuprinse în această clasă.
42 - Servicii care asigură accesul pentru beneficiari
multipli la informaţii privind servicii de programare
televiziune pentru solicitant şi alte servicii via internet
sau web internaţional, servicii de restaurant.

054346

042226

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
gemuri, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, carne, peşte, păsări şi vânat conservate,
murături.
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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, migdale (fructe), nuci (fructe),
ovăz, arahide (fructe), mazăre proaspătă, susan,
grâu, semințe de cereale neprelucrate, cereale
(semințe), semințe de plante.

054639

039015

9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice, distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare, ochelari, ochelari de soare.
14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate necuprinse în alte clase,
giuvaeruri, bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente de cronometrat, ceasuri, brelocuri.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte de
cap., pălării, şepci (articole pentru cap), cozoroace,
bentiţe pentru cap (îmbrăcăminte), bandane
(batice), pantaloni, pantaloni scurţi, cămăși, tricouri,
pulovere, jersee (îmbrăcăminte), lenjerie intima, fuste,
jachete, paltoane, şosete, manusi (îmbrăcăminte),
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curele (îmbrăcăminte), cioraparie, veste, glugi
(îmbrăcăminte), eşarfe.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, ornamente pentru pomul de
Crăciun, apărători de tibie (articole de sport), mănuși
de baseball.

M 2001 03587

048869

9 - Jocuri automate cu preplată, jocuri utilizate cu
receptoare de televiziune, mecanisme pentru aparate
declanşate prin introducerea unui jeton utilizate la
jocuri şi jucării.
16 - Materiale de instruire şi/sau învăţământ sub
formă de jocuri şi jucării, joc de cărţi, cărţi de joc,
ambalaje, produse de imprimerie, fotografii, toate
pentru jocuri şi jucării.
38 - Emisiuni radio/şi sau televizate în domeniul
jocurilor şi jucăriilor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, săli de jocuri, parcuri de distracţie,
oranizarea și conducerea conferințelor, publicare
de cărți, furnizarea de facilitărți de casino (jocuri de
noroc), servicii de club (divertisment sau educație),
organizare de competiții (educatie sau divertisment),
organizare de competiții sportive, informaţii de
divertisment, organizarea de expoziţii în scopuri
educaţionale sau culturale, producţie de filme, servicii
de jocuri online (furnizate prin reţea de calculatoare),
prezentări de spectacole în direct, organizarea
de loterii, studiouri de filme, furnizare de spații și
servicii de muzee (prezentări, expoziţii), organizare
de spectacole (servicii de impresari), organizări de
petreceri (divertisment), producţia programelor de
radio și televiune, producţia spectacolelor, furnizarea
de publicaţii electronice online nedescărcabile,
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asigurarea instalaţiilor sportive, publicare de cărți sau
reviste electronice online, furnizarea instalaţiilor de
recreere.
42 - Servicii de artă grafică, servicii de desenatori
pentru ambalaje, înghirieri de costume pentru
spectacole.

M 2001 05634

069956

28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
( necuprinse în alte clase), ornamente si podoabe
pentru pomul de iarnă, baloane de jucărie, mingi
pentru jocuri, cartoane de bingo, cărți de joc, confeti,
cupe pentru amestecarea zarurilor, zaruri, dominouri,
bile pentru jocuri, puzzle-uri, zmee, pinate.

M 2002 00042

049375

35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii
de magazin de vânzare cu amănuntul în domeniul
îmbrăcămintei, încălțămintei, acoperămintelor de
cap, genţilor, produselor și accesoriilor sportive,
ochelarilor, ceasurilor, software-ului pentru fitness și
senzorilor și dispozitivelor electronice de monitorizare
care incorporează microprocesoare, afișaj digital
și accelerometre, servicii de comandă online cu
amănuntul, prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, care include îmbrăcăminte, încălțăminte,
acoperăminte de cap, genţi, produse și accesorii
sportive, ochelari, ceasuri, software pentru fitness
și senzori și dispozitive electronice de monitorizare
care incorporează microprocesoare, afișaj digital și
accelerometre.

M 2004 02100

061203

5 - Produse farmaceutice, veterinare, produse
igienice de uz medical, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi, material
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pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, anestezice, analgezice,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimico-farmaceutice, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, medicamente de uz uman, aditivi
nutritivi de uz medical, preparate pe bază de vitamine.

M 2004 04052

060625

5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice de uz medical, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi material
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimico-farmaceutice,
comprese, eucalipt pentru scopuri farmaceutice,
medicamente de uz uman.

M 2005 04730

071235

5 - Suplimente nutritive.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., regruparea
în avantajul terților a suplimentelor nutritive și a
produselor farmaceutice (cu excepția transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, demonstrații cu produse, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale și
publicitare.
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M 2005 12028

075941

36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii de birouri de credit,
subscriere de asigurări pentru accidente auto,
evaluare financiară, schimb de bani, servicii de
investițiifinanciare, servicii de informare financiară,
servicii de consultanță financiară.

M 2006 03812

076996

9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea
(transportul), distribiurea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda şi controlul electricităţii,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice, distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat, echipamente
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare, acumulatori, electrici, baterii, electrice,
pentru vehicule, voltmetru, aparate electrice de
control de la distanță al semnelor, aparate de reglare
electrice, încărcătoare pentru baterii electrice, baterii
solare, carduri magnetice codificate, carduri circuite
integrate (carduri inteligente), cutii de bransare
(electricitate), cutii de distribuție (electricitate), cutii
de comutare (electricitate), cabluri de fibră optică,
cabluri coaxiale, fire electrice, cellule fotovoltaice,
cuplaje electrice, colectoare de energie solară
(încălzire), condensatoare, conductoare electrice,
contoare, apometre, gasometre, contoare de
frecvență, convertoare electrice, plăci de comutare,
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fibre optice (fibre), (filamente conductoare de
lumina), siguranțe, cuplaje electrice, comutatoare
(electricitate), învelișuri pentru cabluri electrice,
indicatori (electricitate), indicatori de pierdere
electrică, inductoare (electricitate), închizătoare
de circuite, invertoare (electricitate), limitatori
(electricitate), panouri de comutare, panouri
de control (electricitate), publicații electronice,
descărcabile, regulatoare de tensiune pentru
vehicule, rezistențe electrice, detectoare, software
de calculator, terminale (electricitate), termostate,
transformatoare (electricitate).
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(substanţe de lipit) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi rigide
nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice, monumente
nemetalice.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte de
cap.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
administrarea comercială a licenţierii pentru bunurile
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şi serviciile altora, analiza preţului de cost, asistență
în managementul commercial sau individual, agenții
de informaţii comerciale, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), organizarea de târguri
comerciale în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de asistenţă în domeniul managementului
afacerilor, consultanta de afaceri, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
vânzare cu amănuntul şi vânzare cu ridicata,
inclusiv oniine, de aparate şi instrumente pentru
controlul electricităţii, aparate şi instrumente pentru
transformarea electricităţii, aparate şi instrumente
pentru reglarea electricităţii, aparate şi instrumente
pentru acumularea electricităţii, echipamente şi
accesorii pentru prelucrarea datelor (electrice
şi mecanice), vânzare cu amănuntul şi vânzare
cu ridicata, inclusiv oniine, de aparate electrice
de control de la distanţă, aparate electrice de
testare, dispozitive de măsurare electrice, aparate
electrice de monitorizare, aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiaţiei solare în energie electrică,
aparate de calculator pentru citirea contoarelor la
distanţă, aparate pentru conducerea electricităţii,
aparate de control la distanţă ale punctului de intrare,
vânzare cu amănuntul şi vânzare cu ridicata, inclusiv
oniine, de aparate pentru măsurarea consumului
de combustibil, încărcătoare pentru baterii electrice,
aparate pentru încărcarea vehiculelor electrice,
aparate de detectare a gazelor, aparate, instrumente
şi cabluri electrice, echipamente pentru comunicaţii
de date şi reţele de calculatoare, aparate de testare
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a contoarelor, echipamente de comunicaţii, aparate
de reglare electrice, vânzare cu amănuntul şi
vânzarea cu ridicata, inclusiv online, a aparatelor
de înregistrare, transmitere sau reproducere a
sunetului sau imaginilor, aplicaţii software pentru
computer, descărcabile, baterii electrice, baterii
pentru vehicule electrice, vânzare cu amănuntul
şi vânzarea cu ridicata, inclusiv online, a bateriilor
reîncărcabile, bateriilor solare, încarcatoarelor de
baterii, incarcatoarelor de baterii solare, carduri
de loialitate codificate, hârtie magnetica, cutii de
bransare, cutii de distribuţie, cutii de comutare,
cabluri de fibră optică, cablu audio, cabluri coaxiale,
cabluri electrice şi fire, cabluri Ethernet, cabluri
optice, cabluri de telecomunicaţii, cablu pentru
telecomunicaţii, vânzare cu amănuntul şi vânzarea
cu ridicata, inclusiv online, a celulelor de referinţă
fotovoltaice calibrate, celule (electrice), colectoare
de energie solara pentru generarea de electricitate,
celule fotovoltaice, circuite electrice, cuplaje electrice,
colectoare electrice, colectoare de energie solară
pentru producerea de electricitate, vânzare cu
amănuntul şi vânzarea cu ridicata, inclusiv online, a
componentelor electrice si electronice, capacitoare
electrice, conductori electrici, contoare, apometre,
contoare de gaz, contoare de încălzire, contoare
de frecventă, contoare de electricitate, contoare
electronice.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare.
38 - Telecomunicaţii.
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39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii, distribuţia de energie electrică.
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, consultanță în domeniul economiilor de
energie, inginerie.

M 2006 07307

092058

16 - Produse de imprimerie, papetărie, adezivi
(substanţe de lipit) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului), materiale
plastice pentru ambalare (necuprinse în alte clase),
caractere tipografice, clişee.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluări imobiliare,
brokeraj, servicii de agenţie imobiliară, evaluare
financiară (asigurări, servicii bancare, imobiliare),
agenţi de locuinţe, închirierea bunurilor imobiliare,
activităţi de broker imobiliar, management imobiliar,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
locuinţelor.

M 2006 07677

079442

5 - Produse farmaceutice şi veterinare, 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, benzi adezive pentru uz
medical, adjuvanți pentru uz medical, preparate
albuminoase pentru uz medical, aminoacizi pentru
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uz medical, brățări anti-reumatism, produse pentru
suprimarea apetitului pentru uz medical, produse
anti-urice, balsamuri pentru uz medical, preparate
balsamice pentru uz medical, bandaje pentru
pansament, produse biologice pentru uz medical,
preparate bronhodilatatoare, bomboane medicale,
capsule pentru uz farmaceutic, produse chimice
pentru uz medical, gumă de mestecat pentru uz
medicinal, comprese, dulciuri medicinale, preparate
de diagnosticare pentru uz medical, băuturi dietetice
adaptate uzului medical, alimente dietetice adaptate
uzului medical, digestive pentru uz farmaceutic,
droguri medicinale, loțiuni pentru uz farmaceutic,
pastile pentru uz farmaceutic, băuturi medicinale,
ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz uman, suplimente alimentare
pe bază de minerale, ape minerale pentru uz
medicinal, suplimente nutritive, preparate pe bază de
vitamine.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., regruparea
în avantajul terților a produselor sus-menționate
în clasa 5 (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod,
demonstrații cu produse, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale și publicitare,
informații și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), prezentarea de produse în
mediile de comunicare, pentru retail.

M 2006 07678

079373

5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
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pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, benzi adezive pentru uz
medical, adjuvanți pentru uz medical, preparate
albuminoase pentru uz medical, aminoacizi pentru
uz medical, brățări anti-reumatism, produse pentru
suprimarea apetitului pentru uz medical, produse
anti-urice, balsamuri pentru uz medical, preparate
balsamice pentru uz medical, bandaje pentru
pansament, produse biologice pentru uz medical,
preparate bronhodilatatoare, bomboane medicale,
capsule pentru uz farmaceutic, produse chimice
pentru uz medical, gumă de mestecat pentru uz
medicinal, comprese, dulciuri medicinale, preparate
de diagnosticare pentru uz medical, băuturi dietetice
adaptate uzului medical, alimente dietetice adaptate
uzului medical, digestive pentru uz farmaceutic,
droguri medicinale, loțiuni pentru uz farmaceutic,
pastile pentru uz farmaceutic, băuturi medicinale,
ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz uman, suplimente alimentare
pe bază de minerale, ape minerale pentru uz
medicinal, suplimente nutritive, preparate pe bază de
vitamine.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., regruparea
în avantajul terților a produselor sus-menționate
în clasa 5 (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod,
demonstrații cu produse, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale și publicitare,
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informații și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), prezentarea de produse în
mediile de comunicare, pentru retail.

M 2006 08817

079530

16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(substanţe de lipit) pentru papetăriesau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase), caractere tipografice,
clişee, cărți, buletine informative, reviste (periodice),
publicații tipărite.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluări imobiliare,
brokeraj, servicii de agenţie imobiliară, evaluare
financiară (asigurări, servicii bancare, imobiliare),
agenţi de locuinţe, închirierea bunurilor imobiliare,
activităţi de broker imobiliar, management imobiliar,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
locuinţelor.

M 2007 09654

090039

25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperaminte
de cap, pălării, șepci (articole pentru acoperirea
capului), cozoroace, bentițe pentru cap
(îmbrăcăminte), bandane (batice), pantaloni, cămăși,
tricouri, pulovere, jersee (îmbrăcăminte), lenjerie
intimă, fuste, flanele, jachete (îmbrăcăminte),
paltoane, șosete, mănuși (îmbrăcăminte),
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curele (îmbrăcăminte), ciorăpărie, veste, glugi
(îmbrăcăminte), eșarfe, mansoane (îmbrăcăminte).

M 2008 01656

093804

29 - Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, humus (pastă de năut),
fulgi de cartofi, chipsuri din fructe, linte, conservată,
marmeladă, nuci, preparate, unt de arahide, polen
preparat ca produs alimentar, chipsuri de cartofi,
proteine pentru alimente destinate consumului uman,
pulpă de fructe, stafide, ulei de susan alimentar,
gustări pe bază de fructe, boabe de soia, conservate,
alimentare, tahini (pastă de semințe de susan), tofu,
zer.
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, pastă de migdale,
biscuiți/fursecuri, chipsuri [produse din cereale],
fulgi de porumb, cușcuș, biscuiți sărați și uscați
(crackers), curry (mirodenie), paste, ierburi de
grădină, conservate (asezonare), glucoză pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), halva, orz
decorticat, ovăz decorticat, mușii, noodles, făini de
nuci, alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, făină
de cartofi, propolis/clei de albine, orez, gustări pe
bază de orez, sandvișuri, apă de mare pentru gătit,
gustări pe bază de cereale, miso, făină de soia, sos
de soia, îndulcitori naturali, făină de tapioca, de uz
alimentar, făină de grâu.
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31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi
legume proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ, alge, neprocesate,
pentru consum uman sau animal, migdale (fructe),
fasole, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
grăunțe (cereale), alune de pădure, proaspete, linte,
proaspătă, nuci (fructe), ovăz, arahide, proaspete,
susan comestibil, neprocesat, grâu.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
esențe non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, băuturi izotonice,
lapte de arahide (băutură răcoritoare), siropuri pentru
limonadă, sucuri de legume (băutur), băuturi din zer.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
publică, servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare și băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar).

M 2009 08938

106801

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., agenții de
publicitate, postarea de afișe publicitare, inchirierea
spațiului publicitar, demonstrații cu produse,
raspandirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, servicii de așezare in pagina pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, sondaje de
opinie, publicarea de texte publicitare, inchirierea
de material publicitar, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare, organizare
de targuri in scop comercial sau publicitar, organizare
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de expoziții in scop comercial sau publicitar,
echipamente și mașini de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucătărie si recipiente, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu pahare,
vase de băut si articole pentru baruri, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
căni, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu vopsele, coloranţi, pigmenţi şi cerneluri,
preparate pentru curăţare şi odorizante, uleiuri
esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
lumânări şi fitiluri pentru iluminat, preparate şi articole
dentare şi produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate şi articole sanitare, produse şi articole
pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu materiale de construcţii şi
elemente din metal, containere, articole de transport
şi ambalare din metal, uşi, porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie, statui
şi obiecte de artă din metale comune, structuri şi
construcţii metalice transportabile, maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice, maşini şi maşiniunelte pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri,
ziare, cârti, reviste, manuale, pungi din hârtie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
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aparate electrocasnice de igienă şi frumuseţe pentru
oameni şi animale, instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi instrumente de
tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare hărţi,
dispozitive pentru siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia şi fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare şi
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
telefoane inteligente, tablete inteligente, incarcatoarea
pentru telefoane si tablete, folii de protecţie pentru
telefoane si tablete, casti audio pentru telefoane
si tablete, selfie-stick-uri, huse de protecţie pentru
telefoane si tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
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sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelărie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
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procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prăjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu cd-uri si
dvd-uri înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri si servicii.
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, închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, design interior,
găzduirea site-urilor (site-uri web), instalarea de
software pentru calculatoare, servicii de găzduire,
închiriere de software de calculator, actualizarea
software-ului de calculator.

M 2009 09622

109391

5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătoarilor, fungicide, ierbicide,
benzi adezive pentru uz medical, adjuvanți pentru uz
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medical, preparate albuminoase pentru uz medical,
aminoacizi pentru uz medical, brățări anti-reumatism,
produse pentru suprimarea apetitului pentru uz
medical, produse anti-urice, balsamuri pentru uz
medical, preparate balsamice pentru uz medical,
bandaje pentru pansament, produse biologice pentru
uz medical, preparate bronhodilatatoare, bomboane
medicale, capsule pentru uz farmaceutic, produse
chimice pentru uz medical, gumă de mestecat
pentru uz medicinal, comprese, dulciuri medicinale,
preparate de diagnosticare pentru uz medical,
băuturi dietetice adaptate uzului medical, alimente
dietetice adaptate uzului medical, digestive pentru
uz farmaceutic, droguri medicinale, loțiuni pentru uz
farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale, ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai
medicinal, medicamente pentru uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, suplimente nutritive, preparate pe bază
de vitamine.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod.

M 2010 01192

111149

29 - Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse actate,
uleiuri şi grăsimi comestibile., came, pește, păsări,
vânat, extracte din came, fructe și legume conservate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
humus (pastă de năut), fulgi de cartofi, chipsuri din
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fructe, linte, conservată, marmeladă, nuci, preparate,
unt de arahide, polen preparat ca produs alimentar,
chipsuri de cartofi, proteine pentru alimente destinate
consumului uman, pulpă de fructe, stafide, ulei de
susan alimentar, gustări pe bază de fructe, boabe de
soia, conservate, alimentare, tahini (pastă de susan),
tofu, zer
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago
şi îlocuitori 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., pastă de migdale,
biscuiți/fursecuri, chipsuri [produse din cereale],
fulgi de porumb, cușcuș, biscuiți sărați și uscați
(crackers), curry (mirodenie), paste, ierburi de
grădină, conservate (asezonare), glucoză pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), halva, orz
decorticat, ovăz decorticat, mușii, noodles, făini de
nuci, alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, făină
de cartofi, propolis/clei de albine, orez, gustări pe
bază de orez, sandvișuri, apă de mare pentru gătit,
gustări pe bază de cereale, miso, făină de soia, sos
de soia, îndulcitori naturali, făină de tapioca, de uz
alimentar, făină de grâu.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
esențe non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, băuturi izotonice,
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lapte de arahide (băutură răcoritoare), siropuri pentru
limonadă, sucuri de legume (băutur), băuturi din zer.

M 2010 01195

111150

29 - Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, humus (pastă de năut),
fulgi de cartofi, chipsuri din fructe, linte, conservată,
marmeladă, nuci, preparate, unt de arahide, polen
preparat ca produs alimentar, chipsuri de cartofi,
proteine pentru alimente destinate consumului uman,
pulpă de fructe, stafide, ulei de susan alimentar,
gustări pe bază de fructe, boabe de soia, conservate,
alimentare, tahini (pastă de semințe de susan), tofu,
zer.
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., pastă de migdale,
biscuiți/fursecuri, chipsuri (produse din cereale),
fulgi de porumb, cușcuș, biscuiți sărați și uscați
(crackers), curry (mirodenie), paste, ierburi de
grădină, conservate (asezonare), glucoză pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), halva, orz
decorticat, ovăz decorticat, mușii, noodles, făini de
nuci, alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, făină
de cartofi, propolis/clei de albine, orez, gustări pe
bază de orez, sandvișuri, apă de mare pentru gătit,
gustări pe bază de cereale, miso, făină de soia, sos
de soia, îndulcitori naturali, făină de tapioca, de uz
alimentar, făină de grâu.
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31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi
legume proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ, alge, neprocesate,
pentru consum uman sau animal, migdale (fructe),
fasole, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
grăunțe (cereale), alune de pădure, proaspete, linte,
proaspătă, nuci (fructe), ovăz, arahide, proaspete,
susan comestibil, neprocesat, grâu.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
esențe non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, băuturi izotonice, lapte
de arahide (băutură răcoritoare).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, importexport, lanţ de magazine.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, livrarea bunurilor, furnizarea
de informații despre transport, operațiuni de
încărcare-descărcare, descărcarea încărcăturilor.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar).

M 2010 01196

111151

29 - Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, humus (pastă de năut),
fulgi de cartofi, chipsuri din fructe, linte, conservată,
1568

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
marmeladă, nuci, preparate, unt de arahide, polen
preparat ca produs alimentar, chipsuri de cartofi,
proteine pentru alimente destinate consumului uman,
pulpă de fructe, stafide, ulei de susan alimentar,
gustări pe bază de fructe, boabe de soia, conservate,
alimentare, tahini (pastă de semințe de susan), tofu,
zer.
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, pastă de migdale,
biscuiți/fursecuri, chipsuri [produse din cereale],
fulgi de porumb, cușcuș, biscuiți sărați și uscați
(crackers), curry (mirodenie), paste, ierburi de
grădină, conservate (asezonare), glucoză pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), halva, orz
decorticat, ovăz decorticat, mușii, noodles, făini de
nuci, alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, făină
de cartofi, propolis/clei de albine, orez, gustări pe
bază de orez, sandvișuri, apă de mare pentru gătit,
gustări pe bază de cereale, miso, făină de soia, sos
de soia, îndulcitori naturali, făină de tapioca, de uz
alimentar, făină de grâu.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi
legume proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ, alge, neprocesate,
pentru consum uman sau animal, migdale (fructe),
fasole, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
grăunțe (cereale), alune de pădure, proaspete, linte,
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proaspătă, nuci (fructe), ovăz, arahide, proaspete,
susan comestibil, neprocesat, grâu.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
esențe non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, băuturi izotonice, lapte
de arahide (băutură răcoritoare).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, importexport, lanţ de magazine.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, livrarea bunurilor, furnizarea
de informații despre transport, operațiuni de
încărcare-descărcare, descărcarea încărcăturilor.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de cazare publică, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

M 2010 01717

108360

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, chifle de
pâine, pâine firimituri, biscuiți, turtă dulce, mălai,
ciocolată, halva, prăjituri, tarte, vafe, gofre, îndulcitori
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naturali, gluten pentru uz culinar, maia, preparate
aromatice alimentare, caramele (dulciuri), caramele
(bomboane), sandwichuri, cușcuș (griș), macaroane,
macarons (produse de patiserie).
35 - Publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor cuprinse în clasa 30 pentru a le permite
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod,
comerţ, administraţie comercială, lucrări de birou.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, restaurante, pub-uri, cafenele.

M 2010 02762

110434

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, lucrări de birou, studii de piață,
servicii de secretariat, compilații statistice, consultanță
pentru conducerea afacerilor, organizare de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare, teste
psihologice pentru selectarea personalului: publicare
de texte publicitare, căutare de sponsorizare,
consultanță pentru probleme legate de personal.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale., organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de conferințe, organizarea
și conducerea de congrese, organizarea și
conducerea de seminarii, organizarea și conducerea
de workshop-uri (instruire), organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, servicii ale cluburilor de
sănătate, formare practică (demonstrație), publicare
on-line de cărți și reviste electronice, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologiei ca şi cercetarea
şi proiectarea aferente, servicii de analiză şi de
cercetare industrială proiectare hardware şi software,
cercetare biologică: analize chimice, conversia datelor
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și a documentelor de pe un suport fizic către un
suport electronic, cercetări în domeniul cosmeticelor,
găzduirea site-urilor de internet (site-uri web).
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni.
45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale
şi sociale oferite de terţi, pentru satisfacerea unor
nevoi individuale., acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), inspectarea fabricilor
în scopuri de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică.

M 2010 08169

113307

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.
5 - Produse farmaceutice şi veterinare, 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.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale pentru sutură, aparate
pentru aerosoli de uz medical, saltele cu aer de
uz medical, aparate pentru anestezie, măști de
anestezie, aparate de analiză pentru uz medical,
aparate pentru respirație artificială, bandaje elastice,
paturi special concepute pentru scopuri medicale,
aparate pentru analiza sângelui, pămătufuri pentru
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curățarea cavităților corpului, truse cu instrumentar
medical, aparate de diagnosticare pentru uz medical,
tuburi de drenaj pentru uz medical, filtre pentru
raze ultraviolete pentru uz medical, inhalatoare,
aparate radiologice de uz medical, aparate pentru
radioterapie, echipament pentru exerciții fizice, de
uz medical, mese de operație, mobilier special de uz
medical.
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, cercetare biologică, analize chimice,
conversia datelor și a documentelor de pe un suport
fizic către un suport electronic, cercetări în domeniul
cosmeticelor, găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web).
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 spitalicești, asistență medicală,
servicii ale clinicilor medicale, îngrijire medicală,
prepararea de rețete de către farmaciști, consultații în
domeniul farmaceutic, fizioterapie, chirurgie plastică,
servicii de psihologie, servicii de telemedicină.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, acordare de licențe pentru
software de calculator (servicii juridice), inspectarea
fabricilor în scopuri de securitate, consultanță în
materie de securitate fizică.
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M 2010 08171

114199

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.
5 - Produse farmaceutice şi veterinare, 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.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, material de sutură, aparate
pentru aerosoli de uz medical, saltele cu aer de
uz medical, aparate pentru anestezie, măști de
anestezie, aparate de analiză pentru uz medical,
aparate pentru respirație artificială, bandaje elastice,
paturi special concepute pentru scopuri medicale,
aparate pentru analiza sângelui, perii pentru
curățarea cavităților corpului, truse cu instrumentar
medical, aparate de diagnosticare pentru uz medical,
tuburi de drenaj pentru uz medical, filtre pentru
raze ultraviolete pentru uz medical, inhalatoare,
aparate radiologice de uz medical, aparate pentru
radioterapie, echipament pentru exerciții fizice, de
uz medical, mese de operație, mobilier special de uz
medical.
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
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calculator, cercetare biologică, analize chimice,
conversia datelor și a documentelor de pe un suport
fizic către un suport electronic, cercetări în domeniul
cosmeticelor, găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web).
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 spitalicești, asistență medicală,
servicii ale clinicilor medicale, îngrijire medicală,
prepararea de rețete de către farmaciști, consultații în
domeniul farmaceutic, fizioterapie, chirurgie plastică,
servicii de psihologie, servicii de telemedicină.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, acordare de licențe pentru
software de calculator (servicii juridice), inspectarea
fabricilor în scopuri de securitate, consultanță în
materie de securitate fizică.

M 2010 08687

116534

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, laminatoare de
documente pentru birou, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, pânze de legătorie (legătorie de cărți),
stilouri (rechizite de birou), clipsuri de birou, capse
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de birou, cerneală, bibliorafturi (rechizite de birou),
perforatoare de birou, rechizite de birou, cu excepția
mobilei, mine de creion, suporturi pentru creioane,
ascuțitori de creioane, electrice sau neelectrice,
radiere din cauciuc, sigilii (ștampile), agrafe pentru
birou, paste corectoare (rechizite de birou), acuarele
(picturi), palete pentru pictori, pânze pentru pictură,
compasuri pentru desen, planșete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru desen,
seturi pentru desen, rigle pentru desen, cutii cu
acuarele (articole utilizate în școală), șevalete pentru
pictori, echere pentru desen, pantografe (instrumente
de desen), plicuri (papetărie), bandă de hârtie gumată
(papetărie), coperți (papetărie), tuburi din carton,
panglici din hârtie, filtre din hârtie pentru cafea.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu: produse pentru îngrijirea dinţilor, paste de dinţi,
geluri de albire a dinţilor, produse pentru lustruirea
dinţilor, apă de gură, nu cea pentru scopuri medicale,
preparate pentru împrospătarea respiraţiei pentru
igienă personală, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr,
şampoane uscate: parfumuri, loţiuni după ras,
preparate pentru ras, antiperspirante (articole de
toaletă), apă de colonie, preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă de toaletă, astringente pentru
scopuri cosmetic, odorizante, săpunuri, şampoane,
apă micelară, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetic, şerveţele impregnate cu preparate pentru
demachiere, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate de duş pentru igienă personală sau folosite
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ca deodorant (articole de toaletă), uleiuri esenţiale /
uleiuri eterice, preparate pentru ras, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, balsam de rufe,
produse pentru spălarea rufelor, balsam pentru
ţesături, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, preparate de curăţare, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare şi
în scopurile medicale, înălbitor de rufe/ preparate
pentru albirea rufelor, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate de
degresare), ceară pentru pardoseală, preparate
pentru şlefuit / preparate pentru ascuţit, preparate
pentru îndepărtarea lacului, lustru pentru mobilă
şi pardoseli, ceară de lustruit, creme de lustruit,
preparate pentru desfundarea ţevilor de scurgere,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu: maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), protecţii de birou, laminatoare
de documente pentru birou, ace pentru panou de
plută/piuneze, duplicatoare, benzi elastice pentru
birou, dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, pânze de legătorie, dosare (rechizite de birou),
mape pentru hârtii / dosare din plastic pentru hârtii,
stilouri cu cerneală, clipsuri de birou /capse de birou,
cerneală, călimări, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detaşabile/ bibliorafturi cu inele, suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), perforatoare de birou,
rechizite de birou, cu excepţia mobilei, mine de
creion, suporturi pentru creioane, creioane mecanice,
ascuţitori de creioane, electrice sau neelectrice,
creioane, stilouri (rechizite de birou), radiere din
cauciuc, sigilii (ştampile), agende, ecusoane cu
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nume (articole de birou), agrafe pentru hârtie,
paste corectoare, (rechizite de birou), maşini de
tăiat hârtia (rechizite de birou), suporturi cu sertare
pentru papetărie, materiale pentru artişti, acuarele/
culori acrilice (picturi), palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artişti, pânze pentru picturi,
compasuri pentru desen, blocuri de desen, planşete
pentru desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, rigle pentru desen,
tuşuri de desen, cutii de acuarele utilizate în şcoală,
tăvi de pictură, pensule pentru picturi, şevalete pentru
pictori, linii pentru desen, echere pentru desen, rigle
T (teuri) pentru desen, pantografe (instrumente de
desen), papetărie, articole pentru şcoală (papetărie),
truse cu instrumente de scris (papetărie), abţibilduri
(papetărie), carnete de notiţe (papetărie), suporturi
pentru documente, dosare pentru documente, plicuri,
bandă de hârtie gumată, stilouri de marcare, coperţi
(papetărie) / învelitori (papetărie), hârtie, carton, tuburi
din carton, hârtie de calc, hârtie de filtru, şervetele
din hârtie, panglici din hârtie, altele decât articolele
de mercerie sau decoraţiunile pentru păr, filtre din
hârtie pentru cafea, hârtii pentru pictură şi caligrafie,
hârtie pergament, hârtie de orez, hârtii de transfer,
hârtii transparente, hârtie cerată, hârtie din fibre de
celuloză, hârtie de scris, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, clişee, pensule, servicii de vânzare cu
amănuntul sau cu ridicata în legătură cu cerneluri şi
tuşuri, servicii vânzare cu amănuntul sau cu ridicata
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în legătură cu imprimante, închirierea spațiului
publicitar, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, închirierea
de material publicitar, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu materiale de construcţii şi elemente din metal,
containere, articole de transport şi ambalare din
metal, uşi, porţi, ferestre şi jaluzele pentru ferestre
din metal, articole de fierărie, statui şi obiecte de
artă din metale comune, structuri şi construcţii
metalice transportabile, maşini şi aparate agricole,
de grădinărit şi silvice, maşini şi maşini-unelte pentru
tratarea materialelor şi pentru fabricare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, afişe, ghiduri, ziare, cârti,
reviste, manuale, pungi din hârtie si carton, cutii
din carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, publicaţii periodice.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, în special activităţi de fotografie,
fotoreportaje, înregistrări pe benzi video (filmare),
montaj benzi video.

M 2010 08689

116535

2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
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,
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materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee, laminatoare de
documente pentru birou, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, pânze de legătorie (legătorie de cărți),
stilouri (rechizite de birou), clipsuri de birou, capse
de birou, cerneală, bibliorafturi (rechizite de birou),
perforatoare de birou, rechizite de birou, cu excepția
mobilei, mine de creion, suporturi pentru creioane,
ascuțitori de creioane, electrice sau neelectrice,
radiere din cauciuc, sigilii (ștampile), agrafe pentru
birou, paste corectoare (rechizite de birou), acuarele
(picturi), palete pentru pictori, pânze pentru pictură,
compasuri pentru desen, planșete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru desen,
seturi pentru desen, rigle pentru desen, cutii cu
acuarele (articole utilizate în școală), șevalete pentru
pictori, echere pentru desen, pantografe (instrumente
de desen), plicuri (papetărie), bandă de hârtie gumată
(papetărie), coperți (papetărie), tuburi din carton,
panglici din hârtie, filtre din hârtie pentru cafea.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu: produse pentru îngrijirea dinţilor, paste de dinţi,
geluri de albire a dinţilor, produse pentru lustruirea
dinţilor, apă de gură, nu cea pentru scopuri medicale,
preparate pentru împrospătarea respiraţiei pentru
igiena personală, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr,
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şampoane uscate: parfumuri, loţiuni după ras,
preparate pentru ras, antiperspirante (articole de
toaletă), apă de colonie, preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă de toaletă, astringente pentru
scopuri cosmetic, odorizante, săpunuri, şampoane,
apă micelară, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetic, şerveţele impregnate cu preparate pentru
demachiere, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate de duş pentru igiena personală sau folosite
ca deodorant (articole de toaletă), uleiuri esenţiale /
uleiuri eterice, preparate pentru ras, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, balsam de rufe,
produse pentru spălarea rufelor, balsam pentru
ţesături, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, preparate de curăţare, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare şi
în scopurile medicale, înălbitor de rufe / preparate
pentru albirea rufelor, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate de
degresare), ceară pentru pardoseală, preparate
pentru şlefuit / preparate pentru ascuţit, preparate
pentru îndepărtarea lacului, lustru pentru mobilă
şi pardoseli, ceară de lustruit, creme de lustruit,
preparate pentru / desfundarea ţevilor de scurgere,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu: maşini de scris şi articole de birou ( cu
excepţia mobilierului), protecţii de birou, laminatoare
de documente pentru birou, ace pentru panou de
plută/piuneze, duplicatoare, benzi elastice pentru
birou, dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, pânze de legătorie, dosare (rechizite de birou),
mape pentru hârtii / dosare din plastic pentru hârtii,
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stilouri cu cerneală, clipsuri de birou /capse de birou,
cerneală, călimări, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detaşabile/ bibliorafturi cu inele, suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), perforatoare de birou,
rechizite de birou, cu excepţia mobilei, mine de
creion, suporturi pentru creioane, creioane mecanice,
ascuţitori de creioane, electrice sau neelectrice,
creioane, stilouri (rechizite de birou), radiere din
cauciuc, sigilii (ştampile), agende, ecusoane cu
nume (articole de birou), agrafe pentru hârtie,
paste corectoare (rechizite de birou), maşini de
tăiat hârtia (rechizite de birou), suporturi cu sertare
pentru papetărie, materiale pentru artişti, acuarele/
culori acrilice (picturi), palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artişti, pânze pentru picturi,
compasuri pentru desen, blocuri de desen, planşete
pentru desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, rigle pentru
desen, tuşuri de desen, cutii de acuarele utilizate
în şcoală, tăvi de picture, pensule pentru picture,
şevalete pentru pictori, linii pentru desen, echere
pentru desen, rigle T (teuri) pentru desen, pantografe
(instrumente de desen), papetărie, articole pentru
şcoală (papetărie), truse cu instrumente de scris
(papetărie), abţibilduri (papetărie), carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru documente, dosare
pentru documente, plicuri, bandă de hârtie gumată,
stilouri de marcare, coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), hârtie, carton, tuburi din carton, hârtie
de calc, hârtie de filtru, şerveţele din hârtie, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, filtre din hârtie pentru cafea,
hârtii pentru pictură şi caligrafie, hârtie pergament,
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hârtie de orez, hârtii de transfer, hârtii transparente,
hârtie cerată, hârtie din fibre de celuloză, hârtie de
scris, produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, clişee, pensule, servicii
vânzare cu amănuntul sau cu ridicata în legătură cu
cerneluri şi tuşuri, servicii vânzare cu amănuntul sau
cu ridicata în legătură cu imprimante.

M 2010 08700

113962

5 - Produse farmaceutice şi veterinare, 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., benzi adezive pentru uz
medical, adjuvanți pentru uz medical, preparate
albuminoase pentru uz medical, aminoacizi pentru
uz medical, brățări anti-reumatism, produse pentru
suprimarea apetitului pentru uz medical, produse
anti-urice, balsamuri pentru uz medical, preparate
balsamice pentru uz medical, bandaje pentru
pansament, produse biologice pentru uz medical,
preparate bronhodilatatoare, bomboane medicale,
capsule pentru uz farmaceutic, produse chimice
pentru uz medical, gumă de mestecat pentru uz
medicinal, comprese, dulciuri medicinale, preparate
de diagnosticare pentru uz medical, băuturi dietetice
adaptate uzului medical, alimente dietetice adaptate
uzului medical, digestive pentru uz farmaceutic,
droguri medicinale, loțiuni pentru uz farmaceutic,
pastile pentru uz farmaceutic, băuturi medicinale,
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ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz uman, suplimente alimentare
pe bază de minerale, ape minerale pentru uz
medicinal, suplimente nutritive, preparate pe bază de
vitamine.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 5 (cu
excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.

M 2011 00416

135285

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, cercetare biologică, analize chimice,
conversia datelor și a documentelor de pe un suport
fizic către un suport electronic, cercetări în domeniul
cosmeticelor, găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web).
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură, asistență medicală, servicii ale clinicilor
medicale, îngrijire medicală, prepararea de rețete de
către farmaciști, consultații în domeniul farmaceutic,
fizioterapie, chirurgie plastică, servicii de psihologie,
servicii de telemedicină.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, acordare de licențe pentru
software de calculator (servicii juridice), inspectarea
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fabricilor în scopuri de securitate, consultanță în
materie de securitate fizică.

M 2011 02749

123424

5 - Produse farmaceutice şi veterinare, 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., benzi adezive pentru uz
medical, adjuvanți pentru uz medical, preparate
albuminoase pentru uz medical, aminoacizi pentru
uz medical, brățări anti-reumatism, produse pentru
suprimarea apetitului pentru uz medical, produse
anti-urice, balsamuri pentru uz medical, preparate
balsamice pentru uz medical, bandaje pentru
pansament, produse biologice pentru uz medical,
preparate bronhodilatatoare, bomboane medicale,
capsule pentru uz farmaceutic, produse chimice
pentru uz medical, gumă de mestecat pentru uz
medicinal, comprese, dulciuri medicinale, preparate
de diagnosticare pentru uz medical, băuturi dietetice
adaptate uzului medical, alimente dietetice adaptate
uzului medical, digestive pentru uz farmaceutic,
droguri medicinale, loțiuni pentru uz farmaceutic,
pastile pentru uz farmaceutic, băuturi medicinale,
ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai medicinal,
medicamente pentru uz uman, suplimente alimentare
pe bază de minerale, ape minerale pentru uz
medicinal, suplimente nutritive, preparate pe bază de
vitamine.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 5 (cu
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excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.

M 2011 05913

122656

3 - Inalbitori si alte preparate pentru spalare,
preparate pentru curatare, lustruire, degresare si
preparare abrazive, sapunuri, parfumerie, uleiuri
esentiale, cosmetice, lotiuni pentru par, pasta
de dinti, odorizante, lapte de migdale pentru uz
cosmetic, ulei de migdale, săpun de migdale,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic, aromatice
(uleiuri esențiale), săruri de baie, cu excepția celor de
uz medical, preparate cosmetice pentru băi, ulei de
bergamotă, arome pentru băuturi) (uleiuri esențiale),
arome pentru prăjituri (uleiuri esențiale), uleiuri
esențiale de arbore de lămâie, esențe eterice, uleiuri
esențiale, arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), ulei
de iasomie, uleiuri pentru uz cosmetic, uleiuri pentru
parfumuri, ulei de levănțică, apă de levănțică, ulei de
trandafiri, apă parfumată, lemn parfumat.
5 - Plasturi si materiale de pansat, dezinfectanţi,
toate produsele menţionate mai sus nu pentru uz
în medicina dentară, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și susținerea seminarilor,
antrenament (instruire), organizarea de competiții
(educație sau amuzament), organizarea și susținerea
conferințelor, informații referitoare la educație,
consiliere vocațională (consiliere educațională).
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, toate serviciile menţionate mai sus nu pentru
medicină dentară, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură.
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45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

M 2011 06237

124312

35 - Publicitate, conducererea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, studii de piață, servicii de
secretariat, compilații statistice, gestionare de fișiere
informatice, consultanță pentru conducerea afacerilor,
informații și asistență comerciale pentru consumatori,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
organizare de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, teste psihologice pentru selectarea
personalului, publicare de texte publicitare: căutare de
sponsorizare, consultanță pentru probleme legate de
personal.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale., organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de conferințe: organizarea
și conducerea de congrese: organizarea și
conducerea de seminarii, organizarea și conducerea
de workshop-uri, organizarea și conducerea de
simpozioane, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), formare practică
(demonstrație), publicare on-line de cărți și reviste
electronice, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, cercetare biologică, analize
chimice, conversia datelor și a documentelor de pe
un suport fizic către un suport electronic, cercetări
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în domeniul cosmeticelor, găzduirea site-urilor de
internet (site-uri web).
43 - Restaurante şi cazare temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni.
45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale
şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale, acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), inspectarea fabricilor
în scopuri de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică.

M 2012 04012

127743

43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, cantine, catering de mâncare și băutură,
închiriere de scaune, mese, veselă și lenjerie de
masă, închiriere de săli de reuniune.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.
45 - Servicii personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

M 2012 07601

123894

5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
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, produse pentru odorizarea aerului, lapte
de migdale pentru uz farmaceutic, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, antiseptice, ceai anti1588
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asmatic, preparate terapeutice pentru băi, săruri
pentru băi cu apă minerală, dulciuri medicinale,
chinină pentru uz medical, băuturi dietetice adaptate
uzului medical, alimente dietetice adaptate uzului
medical, eucaliptol pentru uz farmaceutic, de in pentru
uz farmaceutic, făină pentru uz farmaceutic, făină
de pește pentru uz farmaceutic, fibre alimentare,
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
uz medicinal, ierburi medicinale, uleiuri medicinale,
suplimente alimentare pe bază de minerale, săruri
de apă minerală, propolis pentru uz farmaceutic,
suplimente alimentare pe bază de propolis, săruri de
apă minerală, apă de mare pentru băi medicinale, apă
termală.

M 2013 05118

128240

41 - Educaţie, instruire, activităţi culturale si anume,
organizare şi susţinere de cursuri, seminarii,
conferinţe în domeniul medical.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultura şi
silvicultură, servicii spitalicești, asistență medicală,
servicii ale clinicilor medicale, îngrijire medicală,
prepararea de rețete de către farmaciști, consultații în
domeniul farmaceutic, fizioterapie, chirurgie estetică,
servicii de psihologie, servicii de telemedicină,
ambulatorii, consiliere în materie de sănătate,
sanatoriu, servicii de terapie, servicii de bănci
de sânge, închirierea echipamentelor medicale,
stomatologie, servicii prestate de opticieni.

M 2013 07994

129984

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
contabilitate, întocmirea extraselor de cont,
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administrare comercială a licenţierii produselor
şi serviciilor pentru alte companii, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, agenţii de
publicitate, actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, închirierea
spaţiilor publicutare, informaţii comerciale şi
consiliere pentru clienţi (firmă pentru consilierea
consumatorilor), analiza preţului de achiziţie,
răspunderea la telefon pentru abonaţii indisponibili,
evaluări ale afacerilor, aranjarea abonamentelor
la ziare pentru alții, organizarea de abonamente
servicii de telecomunicații pentru terți, managementul
afacerilor pentru artişti, asistenţă în managementul
afacerilor, licitaţii, auditare, transmiterea facturilor
prin poştă/publicitate exterioară, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii de afaceri, anchete
de afaceri, investigaţii de afaceri, managementul
afacerilor şi consultată de organizare, asistenţă
pentru managementul afacerilor, consultanţă
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor pentru hoteluri, managementul afacerilor
pentru artişti, managementul afacerilor sportivilor,
consultanţă pentru organizarea afacerii, cercetare
de afaceri, servicii de relocare pentru afaceri,
agenţii pentru informaţii comerciale, asistenţă de
management comercial şi industrial, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
consultanţă profesională în afaceri, căutări de
date în fişiere de computer, demonstraţii cu
produse, distribuirea de eşantioane, reproducerea
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documentelor, prognoze economice, experţi în
eficiența afacerii, agenţii de locuri de muncă,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări de modă în
scop promoţional, management computerizat al
fişierelor, agenţii de import-export, facturare, servicii
de structurare în scop publicitar, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, managementul
fişierelor computerizate, consultanţă de management
al personalului, marketing, cercetare de marketing,
studii de marcheting, modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări, servicii de culegere a
ştirilor, închirieri de ecipamente şi aparatură de
birou, sondaje de opinie, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
externalizae (asistenţă de afaceri), întocmirea statelor
de plată, consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea personalului, servicii de
fotocopiere, servicii de comparare a preţurilor,
procesare a cuvintelor, intermediere de achiziţii
(achiziţia de produse şi servicii pentru alte afaceri),
producţia de clipuri publicitare, testare psihologică
pentru selectarea personalului, relaţii publice,
publicarea textelor publicitare, agenţii de publicitate,
pregătirea secţiunilor publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea textelor publicitare,
procesarea administrativă a ordinelor de comandă,
reclame radio, personal de recrutare, servicii
de relocare pentru afaceri, închirierea spaţiilor
publicitare, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închirierea de aparate de
fotocopiere, închirierea tonomatelor, închirierea
aparaturii şi echipamentelor de birou, închiriere de
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material publicitar, reproducerea documentelor,
cercetarea afacerilor, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, intermedieri de
promoţii de vânzare, distribuirea eşantioanelor,
servici de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor de cont,
compilarea statisticilor, intermedierea abonamentelor
la servicii de telecomunicaţii, intermedierea
abonamentelor de ziar, sistematizarea informaţiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea taxelor,
servicii de telemarketing, reclame televizate, testare
psihologică pentru selectarea personalului, scrierea
textelor publicitare, transcriere, dactilografiere.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
întreţinerea şi reparaţia avionului, tratament antirugină
pentru vehicule, servicii pentru facerea zăpezii
artificiale, asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), închirierea de buldozere,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, spălare auto,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea scutecelor,
curăţarea uscată, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea articolelor de îmbrăcăminte, curăţarea
vehiculelor, instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware ale calculatorului,
închirierea echipamentelor de construcţii, informaţii
despre construcţii, demolarea clădirilor, dezinfectare,
forarea de puţuri, închirierea excavatoarelor, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei din
agricultură, extragerea minereului, întreţinerea
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blănurilor, curăţare şi reparare, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, informaţii legate de reparaţii, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele electrice,
călcarea lenjeriei, ascuţirea cuţitelor, spălarea
rufelor, întreţinerea articolelor din piele, curăţare
şi reparare, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea vehiculelor, zidărie, remediere
imbracamintei, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
pavarea drumurilor, întretinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalații sanitare,
lustruirea vehiculelor, presarea articolelor de
îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce, servicii de
exploatare în carieră, exterminarea şobolanilor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial distruse,
reconstruirea maşinilor uzate sau parţial distruse,
renovarea articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de măturat străzile, recositorire, reşaparea
anvelopelor (anvelope), nituire, servicii pentru
acoperişuri, protecţie anticorozivă, întretinerea şi
repararea seifurilor, sablare, staţii de service pentru
vehicule (alimentare şi întreţinere), vopsirea sau
repararea semnelor, curăţarea străzilor, întreţinerea
şi repararea camerelor de tezaur, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, vulcanizarea anvelopelor
(reparaţii), închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), tapiţare, lăcuire, spălarea vehiculelor,
spălare, spălarea lenjeriei, curăţarea geamurilor.
39 - Transport materiale de constructii, ambalarea şi
depozitarea mărfurilor.
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M 2013 07995

129982

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou,
contabilitate, întocmirea extraselor de cont,
administrare comercială a licenţierii produselor
şi serviciilor pentru alte companii, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, agenţii de
publicitate, actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, închirierea
spaţiilor publicutare, informaţii comerciale şi
consiliere pentru clienţi (firmă pentru consilierea
consumatorilor), analiza preţului de achiziţie,
răspunderea la telefon pentru abonaţii indisponibili,
evaluări ale afacerilor, aranjarea abonamentelor
la ziare pentru alții, organizarea de abonamente
servicii de telecomunicații pentru terți, managementul
afacerilor pentru artişti, asistenţă în managementul
afacerilor, licitaţii, auditare, transmiterea facturilor
prin poştă/publicitate exterioară, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii de afaceri, anchete
de afaceri, investigaţii de afaceri, managementul
afacerilor şi consultată de organizare, asistenţă
pentru managementul afacerilor, consultanţă
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor pentru hoteluri, managementul afacerilor
pentru artişti, managementul afacerilor sportivilor,
consultanţă pentru organizarea afacerii, cercetare
de afaceri, servicii de relocare pentru afaceri,
agenţii pentru informaţii comerciale, asistenţă de
management comercial şi industrial, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
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consultanţă profesională în afaceri, căutări de
date în fişiere de computer, demonstraţii cu
produse, distribuirea de eşantioane, reproducerea
documentelor, prognoze economice, experţi în
eficiența afacerii, agenţii de locuri de muncă,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări de modă în
scop promoţional, management computerizat al
fişierelor, agenţii de import-export, facturare, servicii
de structurare în scop publicitar, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, managementul
fişierelor computerizate, consultanţă de management
al personalului, marketing, cercetare de marketing,
studii de marcheting, modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări, servicii de culegere a
ştirilor, închirieri de ecipamente şi aparatură de
birou, sondaje de opinie, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
externalizae (asistenţă de afaceri), întocmirea statelor
de plată, consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea personalului, servicii de
fotocopiere, servicii de comparare a preţurilor,
procesare a cuvintelor, intermediere de achiziţii
(achiziţia de produse şi servicii pentru alte afaceri),
producţia de clipuri publicitare, testare psihologică
pentru selectarea personalului, relaţii publice,
publicarea textelor publicitare, agenţii de publicitate,
pregătirea secţiunilor publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea textelor publicitare,
procesarea administrativă a ordinelor de comandă,
reclame radio, personal de recrutare, servicii
de relocare pentru afaceri, închirierea spaţiilor
publicitare, închirierea minutelor publicitare în cadrul
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mediilor de comunicare, închirierea de aparate de
fotocopiere, închirierea tonomatelor, închirierea
aparaturii şi echipamentelor de birou, închiriere de
material publicitar, reproducerea documentelor,
cercetarea afacerilor, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, intermedieri de
promoţii de vânzare, distribuirea eşantioanelor,
servici de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor de cont,
compilarea statisticilor, intermedierea abonamentelor
la servicii de telecomunicaţii, intermedierea
abonamentelor de ziar, sistematizarea informaţiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea taxelor,
servicii de telemarketing, reclame televizate, testare
psihologică pentru selectarea personalului, scrierea
textelor publicitare, transcriere, dactilografiere.
37 - Constructii, reparatii, servicii de instalatii,
întreţinerea şi reparaţia avionului, tratament antirugină
pentru vehicule, servicii pentru facerea zăpezii
artificiale, asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), închirierea de buldozere,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, spălare auto,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea scutecelor,
curăţarea uscată, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea articolelor de îmbrăcăminte, curăţarea
vehiculelor, instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware ale calculatorului,
închirierea echipamentelor de construcţii, informaţii
despre construcţii, demolarea clădirilor, dezinfectare,
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forarea de puţuri, închirierea excavatoarelor, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei din
agricultură, extragerea minereului, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, informaţii legate de reparaţii, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele electrice,
călcarea lenjeriei, ascuţirea cuţitelor, spălarea
rufelor, întreţinerea articolelor din piele, curăţare
şi reparare, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea vehiculelor, zidărie, remediere
imbracamintei, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
pavarea drumurilor, întretinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalații sanitare,
lustruirea vehiculelor, presarea articolelor de
îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce, servicii de
exploatare în carieră, exterminarea şobolanilor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial distruse,
reconstruirea maşinilor uzate sau parţial distruse,
renovarea articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de măturat străzile, recositorire, reşaparea
anvelopelor (anvelope), nituire, servicii pentru
acoperişuri, protecţie anticorozivă, întretinerea şi
repararea seifurilor, sablare, staţii de service pentru
vehicule (alimentare şi întreţinere), vopsirea sau
repararea semnelor, curăţarea străzilor, întreţinerea
şi repararea camerelor de tezaur, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, vulcanizarea anvelopelor
(reparaţii), închirierea macaralelor (echipamente de
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construcţii), tapiţare, lăcuire, spălarea vehiculelor,
spălare, spălarea lenjeriei, curăţarea geamurilor.
39 - Transport materiale de constructii, ambalarea si
depozitarea marfurilor

M 2018 08412

160913

9 - Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau controlul
energiei electrice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de stocare a datelor, discuri
de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere, dispozitive
pentru stingerea incendiilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a unei varietăţi de produse
(cu excepţia transportului acestora) permiţând
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod,
aceste servicii putând fi furnizate de magazine de
vânzare cu amănuntul, de magazine en-gros, de
distribuitoare automate, prin cataloage de comandă
sau prin mijloace electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urilor web sau a programelor de
televiziune pentru cumpărături, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
1598

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
spaţiului publicitar, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, demonstraţii cu produse, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de eşantioane,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, marketing, studii de marketing, servicii
de relaţii media, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, marketing cu public ţintă,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea de
texte publicitare, servicii de telemarketing, organizare
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
consultanță profesională în afaceri, consultanţă
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice, consultanţă cu privire la strategia
de comunicare în domeniul publicităţii, închiriere
de maşini şi aparate de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucătărie si recipiente, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu pahare,
vase de băut si articole pentru baruri, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
căni, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu vopsele, coloranţi, pigmenţi şi cerneluri,
preparate pentru curăţare şi odorizante, uleiuri
esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
lumânări şi fitiluri pentru iluminat preparate şi articole
dentare şi produse medicinale pentru îngrijirea
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dinţilor, suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate şi articole sanitare, produse şi articole
pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu materiale de construcţii şi
elemente din metal, containere, articole de transport
şi ambalare din metal, uşi, porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie, statui
şi obiecte de artă din metale comune, structuri şi
construcţii metalice transportabile, maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice, maşini şi maşiniunelte pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri,
ziare, cărți, reviste, manuale, pungi din hârtie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice de igienă şi frumuseţe pentru
oameni şi animale, instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi instrumente de
tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare hărţi,
dispozitive pentru siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia şi fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare şi
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
telefoane inteligente, tablete inteligente, incarcatoarea
pentru telefoane si tablete, folii de protecţie pentru
1600
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telefoane si tablete, casti audio pentru telefoane
si tablete, selfie-stick-uri, huse de protecţie pentru
telefoane si tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
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servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelârie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu adăposturi şi paturi pentru
animale, ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole
de baie, perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit, articole
pentru animale, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă (din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu utilizare nespecificată), fibre textile brute şi
înlocuitori, materiale pentru umplere şi capitonare,
curele şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi saci,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu plase, vele, aţe şi fire, materiale textile,
produse de filtrare din material textil, produse textile
şi înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut şi
articole decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţium de
perete şi tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere, articole şi echipament de
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sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prăjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu CD-uri si
DVD-uri inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
38 - Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

M 2018 08413

160912

9 - Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau controlul
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energiei electrice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de stocare a datelor, discuri
de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere, dispozitive
pentru stingerea incendiilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a unei varietăţi de produse
(cu excepţia transportului acestora) permiţând
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod,
aceste servicii putând fi furnizate de magazine de
vânzare cu amănuntul, de magazine en-gros, de
distribuitoare automate, prin cataloage de comandă
sau prin mijloace electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urilor web sau a programelor de
televiziune pentru cumpărături, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
spaţiului publicitar, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, demonstraţii cu produse, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de eşantioane,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, marketing, studii de marketing, servicii
de relaţii media, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare pentru
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promovarea vânzărilor, marketing cu public ţintă,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea de
texte publicitare, servicii de telemarketing, organizare
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
consultanță profesională în afaceri, consultanţă
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice, consultanţă cu privire la strategia
de comunicare în domeniul publicităţii, închiriere
de maşini şi aparate de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucătărie si recipiente, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu pahare,
vase de băut si articole pentru baruri, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
căni, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu vopsele, coloranţi, pigmenţi şi cerneluri,
preparate pentru curăţare şi odorizante, uleiuri
esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
lumânări şi fitiluri pentru iluminat preparate şi articole
dentare şi produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate şi articole sanitare, produse şi articole
pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu materiale de construcţii şi
elemente din metal, containere, articole de transport
şi ambalare din metal, uşi, porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie, statui
şi obiecte de artă din metale comune, structuri şi
construcţii metalice transportabile, maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice, maşini şi maşini1605
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unelte pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri,
ziare, cărți, reviste, manuale, pungi din hârtie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice de igienă şi frumuseţe pentru
oameni şi animale, instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi instrumente de
tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare hărţi,
dispozitive pentru siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia şi fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare şi
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
telefoane inteligente, tablete inteligente, incarcatoarea
pentru telefoane si tablete, folii de protecţie pentru
telefoane si tablete, casti audio pentru telefoane
si tablete, selfie-stick-uri, huse de protecţie pentru
telefoane si tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
1606
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aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelârie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu adăposturi şi paturi pentru
animale, ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole
de baie, perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor de
1607
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îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit, articole
pentru animale, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă (din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu utilizare nespecificată), fibre textile brute şi
înlocuitori, materiale pentru umplere şi capitonare,
curele şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi saci,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu plase, vele, aţe şi fire, materiale textile,
produse de filtrare din material textil, produse textile
şi înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut şi
articole decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţium de
perete şi tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
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cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prăjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu CD-uri si
DVD-uri inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.

M 2019 00288

161483

41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor de
frumuseţe, rezervarea locurilor pentru spectacole,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de
noroc), spectacole cinematografice / spectacole
de cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
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, distribuţie de filme,
transfer de know-how (instruire), 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
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filmele publicitare, servicii de disc jockey, servicii
de discotecă, dublări, informaţii despre educaţie,
tehnoredactare computerizată electronică, servicii de
amuzament, informaţii despre divertisment, producţii
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
închirierea de aparate de iluminat pentru scenele de
teatru sau studiourile de televiziune, microfilmare,
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), publicarea online a cărţilor 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), raportare fotografică, fotografie,
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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, informații despre
posibilitățile de recreeere, scrierea de scenarii de film,
scenarii, altele decât cele publicitare, organizarea şi
susţinerea de seminalii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, compunerea
de melodii, închirierea de înregistrări sonore,
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, producţii de teatru, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), închirierea aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video /
închirierea camerelor de filmat, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de texte,
altele decât textele publicitare.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator, computerizare în
nori (cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de software
pentru calculatoare, închirierea de software pentru
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calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă în
tehnologia calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, 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), servicii de criptare
a datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
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, furnizori de
servicii de externalizare în domeniul tehnologiei
informației, platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicaţii, design grafic pentru
materialele promoţionale, recuperarea datelor de
pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanţă în tehnologia
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telecomunicaţiilor, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web.

M 2019 00289

161482

41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale., servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor de
frumuseţe, rezervarea locurilor pentru spectacole,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de
noroc), spectacole cinematografice / spectacole
de cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
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, distribuţie de filme,
transfer de know-how (instruire), 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, informaţii despre educaţie,
tehnoredactare computerizată electronică, servicii de
amuzament, informaţii despre divertisment, producţii
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii de
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punere în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
închirierea de aparate de iluminat pentru scenele de
teatru sau studiourile de televiziune, microfilmare,
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), publicarea online a cărţilor 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), 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, informații despre
posibilitățile de recreeere, scrierea de scenarii de film,
scenarii, altele decât cele publicitare, organizarea şi
susţinerea de seminalii, închirierea de decoruri pentru
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spectacole, producţia de spectacole, compunerea
de melodii, închirierea de înregistrări sonore,
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, producţii de teatru, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), închirierea aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video /
închirierea camerelor de filmat, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de texte,
altele decât textele publicitare.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator, 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, consultanţă în
tehnologia calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, 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), servicii de criptare
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a datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
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, furnizori de
servicii de externalizare în domeniul tehnologiei
informației, platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicaţii, design grafic pentru
materialele promoţionale, recuperarea datelor de
pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web.

M 2019 00555

162925

9 - Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau controlul
energiei electrice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii,
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suporturi magnetice de stocare a datelor, discuri
de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere, dispozitive
pentru stingerea incendiilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
16 - Hârtie şi carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie şi 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
18 - Piele şi imitaţii de piele, piei de animale şi piei
brute, bagaje şi genţi de transport, umbrele de
ploaie şi de soare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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, chihlimbar (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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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, perii, cu excepţia pensulelor, materiale pentru
perii, articole de curăţare, sticlă neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru construcţii,
sticlărie, porţelan şi lut (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
25 - Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru
acoperirea capului (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
28 - Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică şi de sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, regruparea
în avantajul terţilor a unei varietăti de produse (cu
excepţia transportului acestora) permiţînd clientilor
să le vadă şi să le cumpere comod, aceste servicii
putînd fi furnizate de magazine de vînzare cu
amănuntul, de magazine engros, de distribuitoare
automate, prin cataloage de comandă sau prin
mijloace electronice, de exemplu, prin intermediul
site-urilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături, servicii de agenție de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
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distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, marketing, studii
de marketing, servicii de relaţii media, sondaje de
opinie, organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing cu
public ţintă, actualizarea materialelor de publicitate,
scrierea de texte publicitare, servicii de telemarketing,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță profesională în afaceri,
consultanţă privind promovarea comercială,
consultanţă cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relaţiilor publice, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul publicităţii,
echipamente și mașini de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucătărie si recipiente, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu pahare,
vase de băut si articole pentru baruri, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
căni, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu vopsele, coloranţi, pigmenţi şi cerneluri,
preparate pentru curăţare şi odorizante, uleiuri
esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
lumânări şi fitiluri pentru iluminat, preparate şi articole
dentare şi produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate şi articole sanitare, produse şi articole
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pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu materiale de construcţii şi
elemente din metal, containere, articole de transport
şi ambalare din metal, uşi, porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie, statui
şi obiecte de artă din metale comune, structuri şi
construcţii metalice transportabile, maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice, maşini şi maşiniunelte pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri,
ziare, cărti, reviste, manuale, pungi din hârtie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu aparate electrocasnice de igienă şi
frumuseţe pentru oameni şi animale, instrumente
pentru prepararea alimentelor, cuţite de bucătărie şi
instrumente de tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente şi cabluri pentru electricitate, ochelari,
ochelari de soare şi lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcţionare şi
creare hărţi, dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informaţiei, audio-vizuale, multimedia
şi fotografice, instrumente de măsurare, detectare,
monitorizare, indicare şi control, magneţi, materiale
înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
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deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelărie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu adăposturi şi paturi pentru
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animale, ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole
de baie, perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit, articole
pentru animale, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă (din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu utilizare nespecificată), fibre textile brute şi
înlocuitori, materiale pentru umplere şi capitonare,
curele şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi saci,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu plase, vele, aţe şi fire, materiale textile,
produse de filtrare din material textil, produse textile
şi înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut şi
articole decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţiuni de
perete şi tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
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grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prâjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu cd-uri si
dvd-uri înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri si servicii.
38 - Telecomunicaţii (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).

M 2019 04862

167946

6 - Metale comune şi aliaje ale acestora, minereuri,
materiale metalice pentru structuri şi construcţii,
construcţii metalice transportabile, cabluri şi fire
neelectrice din metal comun, fierărie, articole mici
din armătură metalică, containere din metal pentru
depozitare sau transport, seifuri (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie , topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare, salvare şi
învăţare, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglementarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi de date stocate sau
descărcabile, software pentru computere, suporturi
de stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de urechi
pentru scufundări, cleşti de nas pentru scufundări sau
înot, mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat
pentru înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru
toate aceste materiale, materiale plastice şi răşini
în formă extrudată pentru utilizare în fabricare,
materiale de etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi
şi furtunuri flexibile, nemetalice (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
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de bunuri (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 vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, marketing, studii
de marketing, servicii de relaţii media, sondaje de
opinie, organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing cu
public ţintă, actualizarea materialelor de publicitate,
scrierea de texte publicitare, servicii de telemarketing,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță profesională în afaceri,
consultanţă cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relaţiilor publice, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul publicităţii,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu vesela, articole de bucătărie si recipiente,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu pahare, vase de băut si articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amănuntul si cu
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ridicata in legătura cu căni, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu vopsele,
coloranţi, pigmenţi şi cerneluri, preparate pentru
curăţare şi odorizante, uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate pentru
îngrijirea animalelor, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu lumânări şi fitiluri pentru
iluminat, preparate şi articole dentare şi produse
medicinale pentru îngrijirea dinţilor, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi articole
sanitare, produse şi articole pentru igienă, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu materiale de construcţii şi elemente din metal,
containere, articole de transport şi ambalare din
metal, uşi, porţi, ferestre şi jaluzele pentru ferestre
din metal, articole de fierărie, statui şi obiecte de
artă din metale comune, structuri şi construcţii
metalice transportabile, maşini şi aparate agricole,
de grădinărit şi silvice, maşini şi maşini-unelte pentru
tratarea materialelor şi pentru fabricare, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri, ziare,
cărti, reviste, manuale, pungi din hârtie si carton,
cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe,
felicitări imprimate, publicaţii periodice, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice de igienă şi frumuseţe pentru
oameni şi animale, instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi instrumente de
tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
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şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare hărţi,
dispozitive pentru siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia şi fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare şi
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
telefoane inteligente, tablete inteligente, incarcatoarea
pentru telefoane si tablete, folii de protecţie pentru
telefoane si tablete, casti audio pentru telefoane
si tablete, selfie-stick-uri, huse de protecţie pentru
telefoane si tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
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şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelărie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu adăposturi şi paturi pentru
animale, ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole
de baie, perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit, articole
pentru animale, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă (din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu utilizare nespecificată), fibre textile brute şi
înlocuitori, materiale pentru umplere şi capitonare,
curele şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi saci,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu plase, vele, aţe şi fire, materiale textile,
produse de filtrare din material textil, produse textile
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şi înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut şi
articole decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţiuni de
perete şi tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prăjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu CD-uri si
DVD-uri înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
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furnizarea unei pieţe oniine pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.

M 2019 06312

166435

16 - Hârtie şi carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie şi 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.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de la
NISA)
25 - Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru
acoperirea capului. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
28 - Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică şi de sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (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 vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de tip
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teleshopping., servicii de agenție de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, marketing, studii
de marketing, servicii de relaţii media, sondaje de
opinie, organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing cu
public ţintă, actualizarea materialelor de publicitate,
scrierea de texte publicitare, servicii de telemarketing,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță profesională în afaceri,
consultanţă privind promovarea comercială,
consultanţă cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relaţiilor publice, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul publicităţii,
echipamente și mașini de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucătărie si recipiente, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu pahare,
vase de băut si articole pentru baruri, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
căni, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu vopsele, coloranţi, pigmenţi şi cerneluri,
preparate pentru curăţare şi odorizante, uleiuri
esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii
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de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
lumânări şi fitiluri pentru iluminat, preparate şi articole
dentare şi produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate şi articole sanitare, produse şi articole
pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu materiale de construcţii şi
elemente din metal, containere, articole de transport
şi ambalare din metal, uşi, porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie, statui
şi obiecte de artă din metale comune, structuri şi
construcţii metalice transportabile, maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice, maşini şi maşiniunelte pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri,
ziare, cărti, reviste, manuale, pungi din hârtie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu aparate electrocasnice de igienă şi
frumuseţe pentru oameni şi animale, instrumente
pentru prepararea alimentelor, cuţite de bucătărie şi
instrumente de tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente şi cabluri pentru electricitate, ochelari,
ochelari de soare şi lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcţionare şi
creare hărţi, dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informaţiei, audio-vizuale, multimedia
şi fotografice, instrumente de măsurare, detectare,
monitorizare, indicare şi control, magneţi, materiale
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înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
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portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelărie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu adăposturi şi paturi pentru
animale, ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole
de baie, perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit, articole
pentru animale, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă (din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu utilizare nespecificată), fibre textile brute şi
înlocuitori, materiale pentru umplere şi capitonare,
curele şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi saci,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu plase, vele, aţe şi fire, materiale textile,
produse de filtrare din material textil, produse textile
şi înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut şi
articole decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţiuni de
perete şi tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
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crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prâjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu cd-uri si
dvd-uri înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri si servicii.
38 - Telecomunicaţii. (Solicităm protecție 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 protecție
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 protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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15 - Instrumente muzicale, pupitre pentru note şi
pupitre pentru instrumente muzicale, baghete pentru
dirijori.(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA)
16 - Hârtie şi carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie şi 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.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de la
NISA)
25 - Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru
acoperirea capului. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
26 - Dantelă, şnur şi broderie,produse de mercerie,
panglici şi funde, nasturi, copci de tip moş şi babă,
ace şi ace cu gămălie, flori artificiale, decoraţiuni
pentru păr, păr fals. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
28 - Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică şi de sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
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de bunuri (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 vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii de agenție de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, marketing, studii
de marketing, servicii de relaţii media, sondaje de
opinie, organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing cu
public ţintă, actualizarea materialelor de publicitate,
scrierea de texte publicitare, servicii de telemarketing,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță profesională în afaceri,
consultanţă privind promovarea comercială,
consultanţă cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relaţiilor publice, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul publicităţii,
echipamente și mașini de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucătărie si recipiente, servicii de vânzare
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cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu pahare,
vase de băut si articole pentru baruri, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
căni, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu vopsele, coloranţi, pigmenţi şi cerneluri,
preparate pentru curăţare şi odorizante, uleiuri
esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
lumânări şi fitiluri pentru iluminat, preparate şi articole
dentare şi produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate şi articole sanitare, produse şi articole
pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu materiale de construcţii şi
elemente din metal, containere, articole de transport
şi ambalare din metal, uşi, porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie, statui
şi obiecte de artă din metale comune, structuri şi
construcţii metalice transportabile, maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice, maşini şi maşiniunelte pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri,
ziare, cărti, reviste, manuale, pungi din hârtie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu aparate electrocasnice de igienă şi
frumuseţe pentru oameni şi animale, instrumente
pentru prepararea alimentelor, cuţite de bucătărie şi
instrumente de tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare
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cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente şi cabluri pentru electricitate, ochelari,
ochelari de soare şi lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcţionare şi
creare hărţi, dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informaţiei, audio-vizuale, multimedia
şi fotografice, instrumente de măsurare, detectare,
monitorizare, indicare şi control, magneţi, materiale
înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
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ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelărie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu adăposturi şi paturi pentru
animale, ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole
de baie, perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit, articole
pentru animale, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă (din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu utilizare nespecificată), fibre textile brute şi
înlocuitori, materiale pentru umplere şi capitonare,
curele şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi saci,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu plase, vele, aţe şi fire, materiale textile,
produse de filtrare din material textil, produse textile
şi înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut şi
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articole decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţiuni de
perete şi tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prâjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu cd-uri si
dvd-uri înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri si servicii.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale. (Solicităm protecție
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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 protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

M 2019 08632

168817

35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a unei varietăţi de produse (cu
excepţia transportului acestora) permiţând clienţilor
să le vadă şi să le cumpere comod, aceste servicii
putând fi furnizate de magazine de vânzare cu
amănuntul, de magazine engros, de distribuitoare
automate, prin cataloage de comandă sau prin
mijloace electronice, de exemplu, prin intermediul
site-urilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături., oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, relaţii publice, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu preparate pentru curăţare şi odorizante,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu preparate pentru îngrijirea animalelor,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse pentru toaletă, servicii de comerţ
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cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu uleiuri
esenţiale şi extracte aromatice, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu odorizante de
casă, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu preparate pentru curăţarea şi lustruirea
pielii şi încălţămintei, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu preparate pentru spălare,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de curăţare pentru vehicule,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu articole de parfumerie şi odorizante,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu preparate pentru igiena orală, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
ape de gură, nu pentru uz medical, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu apă de
gura, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu benzi de albire a dinţilor, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
benzi de albire pentru dinţi impregnate cu preparate
de albire a dinţilor (cosmetice), servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu benzi pentru
împrospătarea respiraţiei, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu comprimate de
pastă de dinţi solidă, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu creme pentru albirea
dinţilor, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu geluri pentru albirea dinţilor, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
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geluri pentru curăţatea dinţilor, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu loţiuni pentru
curăţarea dinţilor, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu lustruire (preparate
pentru -a protezelor dentare), servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu paste de
dinţi, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu paste pentru albirea dinţilor, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu pastă de dinţi ingerabilă, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu pastă de dinţi
nemedicinală, servicii de comerţ cu amănuntul si cu
ridicata in legătura cu pastă de dinţi sub formă de
gumă de mestecat, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu praf de dinţi, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
praf de dinţi hidratat, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu preparate
de albire a dinţilor, servicii de comerţ cu amănuntul si
cu ridicata in legătura cu preparate de împrospătare
a respiraţiei pentru igiena personală, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
preparate masticabile pentru curăţarea dinţilor, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu preparate pentru curăţarea dinţilor, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
preparate pentru îngrijirea danturii, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu produse
lichide pentru curăţarea dinţilor, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu produse
masticabile pentru îngrijirea dinţilor, servicii de comerţ
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cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
produse pentru curăţarea dinţilor, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu produse
pentru curăţarea dinţilor şi ape de gură, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
produse pentru lustruirea dinţilor, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu produse
pentru împrospătarea gurii (respiraţie), nu de uz
medical, servicii de comerţ cu amănuntul si cu
ridicata in legătura cu produse pentru împrospătarea
respiraţiei, servicii de comerţ cu amănuntul si cu
ridicata in legătura cu produse pentru împrospătarea
respiraţiei sub formă de beţişoare de mestecat din
extracte de lemn de mesteacăn, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu produse
pentru îngrijirea dentară a animalelor, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
pudră pentru curăţarea dinţilor, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu pulbere pentru
curăţarea dinţilor, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu cosmetice, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
seringi preumplute de uz medical, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu seringi
umplute pentru scopuri medicale [care conţin produse
farmaceutice], servicii de comerţ cu amănuntul si cu
ridicata in legătura cu preparate şi articole dentare şi
produse medicinale pentru îngrijirea dinţilor, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
preparate şi articole sanitare, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu produse pentru
1645

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
dezodorizarea şi purificarea aerului, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu produse
şi articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu preparate şi articole dentare, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
produse şi articole pentru igienă, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu abrazivi
de uz dentar, servicii de comerţ cu amănuntul si cu
ridicata in legătura cu adezivi de uz dentar, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu adezivi de uz dentar şi stomatologic, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
adezivi pentru proteze dentare, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu agenţi
corozivi pentru tratarea suprafeţei dinţilor, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
agenţi de sigilare de uz dentar, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu alginat
ortodontic pentru amprentă dentară, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
aliaje ceramice pentru coroane dentare, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
aliaje de metale de uz stomatologic, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu aliaje de
metale preţioase ca implanturi dentare, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
aliaje de metale preţioase de uz stomatologic, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu aliaje dentare, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu aliaje metalice pentru
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reconstrucţii dentare, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu amalgam dentar, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu amalgame dentare din aur, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu amorse pentru
metale, de uz dentar, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu ape de gură, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu ape de gură antiseptice, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu ape de gură
medicinale împotriva cariilor, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu apă de gură
medicamentoasă, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu apă de gură pentru uz
medical, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu apă medicinală de gură, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
benzi adezive pentru proteze dentare, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
cauciuc de uz dentar, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu ceară dentară, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
ceară dentară pentru prepararea mulajelor dentare,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu ceară pentru mulaje dentare, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
ceramică dentară, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu ciment dentar pentru
plombe, servicii de comerţ cu amănuntul si cu
ridicata in legătura cu cimenturi dentare, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu cimenturi dentare pe bază de răşină, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
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cu cimenturi pentru proteze dentare, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
compozite pentru restaurare dentară, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
dinţi (materiale pentru plombarea -lor), servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
discuri abrazive de uz stomatologic, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu discuri
dentare pentru implantologie, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu erupţie
(preparate pentru facilitarea -ei dinţilor), servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
fluide abrazive de uz stomatologic, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu gaze de
uz stomatologic, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu geluri medicamentoase
destinate igienei bucale, aplicate prin periere, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
ghips dentar dur, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu ghips pentru scopuri
stomatologice, servicii de comerţ cu amănuntul si cu
ridicata in legătura cu lac conductor utilizat în scopuri
stomatologice, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu lacuri dentare, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu lacuri dentare utilizate în restaurarea dentară,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu lacuri pentru sigilarea dentară, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu material de obturaţie de uz stomatologic, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu material pentru amprente dentare pe bază de
alginat cromatic, servicii de comerţ cu amănuntul
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si cu ridicata in legătura cu material pentru proteze
dentare, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu materiale ceramice de uz stomatologic,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu materiale ceramice de uz dentar pentru
plombarea dinţilor, servicii de comerţ cu amănuntul si
cu ridicata in legătura cu materiale ceramice folosite
la reconstrucţia protezelor dentare, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu materiale
ceramice pentru protezele dentare, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu aparate şi
instrumente medicale şi veterinare, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu dispozitive
pentru mobilitate, servicii de comerţ cu amănuntul si
cu ridicata in legătura cu dispozitive pentru protecţia
auzului, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu echipament pentru exerciţii fizice,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu instrumente ajutătoare pentru hrănire
şi suzete, servicii de comerţ cu amănuntul si cu
ridicata in legătura cu instrumente ajutătoare pentru
sex, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu mobilier medical şi paturi, echipament
pentru deplasarea pacienţilor, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu protetică şi
implanturi artificiale, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului şi încălţăminte pentru
personal medical şi pacienţi, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului şi încălţăminte,
susţinătoare şi suporturi de uz medical, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura
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cu dispozitive contraceptive, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu echipament
chirurgical şi de tratare a rănilor, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu echipament
pentru diagnosticare, examinare şi monitorizare,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu echipament stomatologic, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
măşti şi echipament pentru respiraţie artificială,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu aparate de masaj, servicii de comerţ cu
amănuntul si cu ridicata in legătura cu echipament
de fizioterapie şi de recuperare, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu dispozitive
auditive, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu organe artificiale şi implanturi, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
proteze dentare, servicii de comerţ cu amănuntul si
cu ridicata in legătura cu autoclave de uz medical,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu inele pentru erupţia dentară, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
instrumente destinate utilizării în protetica dentară,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu aparate cu raze x pentru imagistică
dentară, servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu scobitori cu aţă dentară, altele decât
cele de uz personal, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata in legătura cu inele de dentiţie pentru
ameliorarea durerilor provocate de erupţia dentară,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu materiale pentru implanturi (proteze)
folosite în chirurgia dentară, servicii de comerţ cu
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amănuntul si cu ridicata in legătura cu nebulizatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu nebulizatoare pentru terapia respiratorie,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu nebulizatoare de uz medical, servicii de
comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
nebulizatoare portabile pentru uz medical, servicii
de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
aplicatoare de clipsuri pentru ligaturi, de uz medical,
servicii de comerţ cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu aplicatoare de bandaje, servicii de comerţ
cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu seringi
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul si cu
ridicata in legătura cu seringi stomatologice.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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).

M 2019 08713

169302

16 - Hârtie şi carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie şi 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
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şi împachetat, caractere tipografice, forme de tipar
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, 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, 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 siteurilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping, compilare de
informații în baze de date computerizate, administrare
a programelor de fidelizare a consumatorilor, căutare
de sponsorizare, proiectarea de materiale publicitare,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, pregătire de documente
fiscale, promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comerţ cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole
de joacă, servicii de comerţ cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu jocuri de masă și aparate de
jocuri de noroc, aparate pentru jocuri video, articole
și echipament de sport, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, echipament pentru înot,
decoraţii festive, cadouri surpriză pentru invitaţii
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la petreceri și pomi de Crăciun artificiali, aparate
pentru parcuri de distracţii și terenuri de joacă,
cărti de joc, jocuri cu interpretare de roluri, jocuri
cu întrebări și răspunsuri, jocuri cu zaruri, jocuri
de cărti, jocuri de masă, jocuri de masă și aparate
de jocuri de noroc, jocuri legate de personaje de
ficţiune, seturi de întrebari pentru jocurile de masă
cu tablă, jucării, servicii de comerţ cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu preparate pentru curăţare
și odorizante, produse pentru toaletă, produse
de toaletă, servicii de comerţ cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu preparate şi articole dentare
şi produse medicinale pentru îngrijirea dinţilor,
preparate și articole sanitare, suplimente alimentare și
preparate dietetice, produse şi articole pentru igienă,
remedii naturale și farmaceutice, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
şi instrumente medicale şi veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi încălţăminte, susţinătoare şi
suporturi de uz medical, mobilier medical şi paturi,
echipament pentru deplasarea pacienţilor, servicii
de comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
vehicule și mijloace de transport, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu bijuterii,
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
hârtie și carton, articole de papetărie şi accesorii
educative, reviste, ziare, cărti, broşuri, produse de
imprimerie, bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de comerţ cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu mobilă și mobilier, servicii de comerţ cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
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grădinărit, veselă, articole de bucătărie şi recipiente,
ustensile cosmetice şi de toaletă, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de comerţ cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
părţi de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerţ cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu carne şi produse din carne,
peşte, fructe de mare şi moluşte, nu vii, produse
lactate şi înlocuitori, fructe, ciuperci, legume, nuci
şi leguminoase prelucrate, servicii de comerţ cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu alimente
semipreparate şi snack-uri, sare, mirodenii, arome
şi condimente, produse de brutărie, produse de
cofetărie, ciocolată şi deserturi, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse apicole,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, seminţe
procesate, amidon şi produsele acestora, preparate
coapte şi drojdie, servicii de comerţ cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu fructe și legume proaspete,
servicii de comert cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
înregistrate, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
instrumente pentru igienă și frumuseţe pentru oameni
și animale, acţionate manual, servicii de comerţ cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu lumânări.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
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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).
45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale prestate de terţi pentru
a satisface nevoile persoanelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

M 2019 08896

169304

35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (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 vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping, asistență
în managementul afacerilor, marketing, servicii de
achiziție pentru terți (achiziționare de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), servicii de agenții de importexport, analiza costurilor, informații comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul cu
privire la materiale de construcţii, servicii de comerţ
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cu amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu căni şi pahare, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerţ cu amănuntul în
magazine de covoare, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de comerţ cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care servesc la
acoperirea capului, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentaţiei, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul de
echipamente horticole, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi produse medicale, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură echipamente electrocasnice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu căni şi pahare,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu aparate electrocasnice, 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 radiatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente de
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măsurare a timpului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao, 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
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de litieră pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente
de bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru îngrijirea animalelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curăţenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de congelare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îngheţată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminţi pentru pereţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
de construcţii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcţie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lubrifiant!, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalaţii de alimentare cu
apă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
iaurturi îngheţate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decoraţiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aşternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălţăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosinţă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminţi de pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu instalaţii sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genţi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de şelărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de tricotat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
protecţie acustică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, 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 produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în leg ătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amă nuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
şi sanitare şi produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poştă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genţi 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 vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seifuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
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pentru animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, 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 accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul de cărucioare
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicaţii electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fişiere de muzică
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuţite de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în legă
tură cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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echipamente de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de congelare, servicii
de vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu arme, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbră căminţi de pardoseală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îngheţată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
litieră pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaţionale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi îngheţate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu genţi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu fire
de cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fire de tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de şelărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminţi pentru pereţi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu furaje pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu şerbeturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de toaletă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse chimice
pentru silvicultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse chimice pentru horticultura,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aşternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălţăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepţia berii), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuţite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc la
acoperirea capului, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcţie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate şi articole veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curăţenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lubrifianţi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente manuale pentru lucrări de
construcţie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de igienă pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalaţii sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de tehnologia
informaţiei, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dispozitive de navigaţie, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu articole de curăţare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate veterinare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile, vânzare
cu amănuntul de cârduri preplătite ale terţilor pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicaţii, vânzare
cu amănuntul de cârduri preplătite ale terţilor pentru
cumpărarea de servicii de divertisment, vânzare cu
amănuntul de cârduri preplătite ale terţilor pentru
cumpărare de îmbrăcă minte, vânzare cu amănuntul
de cârduri preplătite ale terţilor pentru cumpărare
de conţinut media, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice şi de înfrumuseţare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
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ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, 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 de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de tehnologia informaţiei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
arme, furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de comparare a prețurilor, servicii
de telemarketing, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, organizare de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare.
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).

M 2019 09143

169111

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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate prin
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intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul,
al punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping., servicii de
agenţii de publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea spaţiului
publicitar, servicii de agenţie de informaţii comerciale,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, marketing cu public
ţintă, actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, proiectarea de material publicitar,
servicii de telemarketing, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, analiza costurilor,
închirierea de echipamente și mașini de birou,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu vesela, articole de bucătărie si recipiente, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu pahare, vase de băut si articole pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranţi, pigmenţi
şi cerneluri, preparate pentru curăţare şi odorizante,
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uleiuri esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
lumânări şi fitiluri pentru iluminat, preparate şi articole
dentare şi produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate şi articole sanitare, produse şi articole
pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu materiale de construcţii şi
elemente din metal, containere, articole de transport
şi ambalare din metal, uşi porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie, statui
şi obiecte de artă din metale comune, structuri şi
construcţii metalice transportabile, maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice, maşini şi maşiniunelte pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri,
ziare, cârti, reviste, manuale, pungi din hârtie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice de igienă şi frumuseţe pentru
oameni şi animale, instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi instrumente de
tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare hărţi,
dispozitive pentru siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
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audio-vizuale, multimedia şi fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare şi
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
telefoane inteligente, tablete inteligente, incarcatoarea
pentru telefoane si tablete, folii de protecţie pentru
telefoane si tablete, casti audio pentru telefoane
si tablete, selfie-stick-uri, huse de protecţie pentru
telefoane si tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
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de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelărie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu adăposturi şi paturi pentru
animale, ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole
de baie, perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit, articole
pentru animale, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă (din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu utilizare nespecificată), fibre textile brute şi
înlocuitori, materiale pentru umplere şi capitonare,
curele şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi saci,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu plase, vele, aţe şi fire, materiale textile,
produse de filtrare din material textil, produse textile
şi înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut şi
articole decorative din materiale textile, articole de
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păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţiuni de
perete şi tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţa, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prăjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu cd-uri si
dvd-uri înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.

M 2020 00345

169219

9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie , topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
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semnalizare, detectare, testare, inspectare, salvare şi
învăţare, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglementarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi de date stocate sau
descărcabile, software pentru computere, suporturi
de stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de urechi
pentru scufundări, cleşti de nas pentru scufundări sau
înot, mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat
pentru înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (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 vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping., servicii de
agenţii de publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea spaţiului
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publicitar, servicii de agenţie de informaţii comerciale,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, marketing cu public
ţintă, actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, proiectarea de material publicitar,
servicii de telemarketing, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, analiza costurilor,
închirierea de echipamente și mașini de birou,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu vesela, articole de bucătărie si recipiente, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu pahare, vase de băut si articole pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranţi, pigmenţi
şi cerneluri, preparate pentru curăţare şi odorizante,
uleiuri esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
lumânări şi fitiluri pentru iluminat, preparate şi articole
dentare şi produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate şi articole sanitare, produse şi articole
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pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu materiale de construcţii şi
elemente din metal, containere, articole de transport
şi ambalare din metal, uşi porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie, statui
şi obiecte de artă din metale comune, structuri şi
construcţii metalice transportabile, maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice, maşini şi maşiniunelte pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri,
ziare, cârti, reviste, manuale, pungi din hârtie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice de igienă şi frumuseţe pentru
oameni şi animale, instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi instrumente de
tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare hărţi,
dispozitive pentru siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia şi fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare şi
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
telefoane inteligente, tablete inteligente, incarcatoarea
pentru telefoane si tablete, folii de protecţie pentru
telefoane si tablete, casti audio pentru telefoane
si tablete, selfie-stick-uri, huse de protecţie pentru
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telefoane si tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
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portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelărie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu adăposturi şi paturi pentru
animale, ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole
de baie, perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit, articole
pentru animale, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă (din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu utilizare nespecificată), fibre textile brute şi
înlocuitori, materiale pentru umplere şi capitonare,
curele şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi saci,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu plase, vele, aţe şi fire, materiale textile,
produse de filtrare din material textil, produse textile
şi înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut şi
articole decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţiuni de
perete şi tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
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crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţa, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prăjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu cd-uri si
dvd-uri înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.

M 2020 00777

172118

14 - Metale preţioase şi aliaje ale acestora, bijuterii,
pietre preţioase şi semipreţioase, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate prin
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intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul,
al punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
agenţii de publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea spaţiului
publicitar, servicii de agenţie de informaţii comerciale,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, marketing cu public
ţintă, actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, proiectarea de material publicitar,
servicii de telemarketing, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, analiza costurilor,
închirierea de echipamente și mașini de birou,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu vesela, articole de bucătărie si recipiente, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu pahare, vase de băut si articole pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranţi, pigmenţi
şi cerneluri, preparate pentru curăţare şi odorizante,
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uleiuri esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
lumânări şi fitiluri pentru iluminat, preparate şi articole
dentare şi produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate şi articole sanitare, produse şi articole
pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu materiale de construcţii şi
elemente din metal, containere, articole de transport
şi ambalare din metal, uşi porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie, statui
şi obiecte de artă din metale comune, structuri şi
construcţii metalice transportabile, maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice, maşini şi maşiniunelte pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri,
ziare, cârti, reviste, manuale, pungi din hârtie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice de igienă şi frumuseţe pentru
oameni şi animale, instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuţite de bucătărie şi instrumente de
tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare hărţi,
dispozitive pentru siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
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audio-vizuale, multimedia şi fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare şi
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
telefoane inteligente, tablete inteligente, incarcatoarea
pentru telefoane si tablete, folii de protecţie pentru
telefoane si tablete, casti audio pentru telefoane
si tablete, selfie-stick-uri, huse de protecţie pentru
telefoane si tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
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de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelărie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu adăposturi şi paturi pentru
animale, ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole
de baie, perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit, articole
pentru animale, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă (din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu utilizare nespecificată), fibre textile brute şi
înlocuitori, materiale pentru umplere şi capitonare,
curele şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi saci,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu plase, vele, aţe şi fire, materiale textile,
produse de filtrare din material textil, produse textile
şi înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut şi
articole decorative din materiale textile, articole de
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păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţiuni de
perete şi tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţa, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prăjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu cd-uri si
dvd-uri înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.

M 2020 02574

176651

24 - Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de produse
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incluse în această clasă conform Clasificării de la
NISA)
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (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 vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
agenţii de publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea spaţiului
publicitar, servicii de agenţie de informaţii comerciale,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, marketing cu public
ţintă, actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, proiectarea de material publicitar,
servicii de telemarketing, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, analiza costurilor,
închirierea de echipamente și mașini de birou,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți, servicii
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de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu vesela, articole de bucătărie si recipiente, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu pahare, vase de băut si articole pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranţi, pigmenţi
şi cerneluri, preparate pentru curăţare şi odorizante,
uleiuri esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
lumânări şi fitiluri pentru iluminat, preparate şi articole
dentare şi produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate şi articole sanitare, produse şi articole
pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu materiale de construcţii şi
elemente din metal, containere, articole de transport
şi ambalare din metal, uşi porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie, statui
şi obiecte de artă din metale comune, structuri şi
construcţii metalice transportabile, maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice, maşini şi maşiniunelte pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legătura cu produse de imprimerie, afişe, ghiduri,
ziare, cârti, reviste, manuale, pungi din hârtie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice de igienă şi frumuseţe pentru
oameni şi animale, instrumente pentru prepararea
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alimentelor, cuţite de bucătărie şi instrumente de
tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente şi
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare hărţi,
dispozitive pentru siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia şi fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare şi
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura cu
telefoane inteligente, tablete inteligente, incarcatoarea
pentru telefoane si tablete, folii de protecţie pentru
telefoane si tablete, casti audio pentru telefoane
si tablete, selfie-stick-uri, huse de protecţie pentru
telefoane si tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, echipament pentru exerciţii
fizice, instrumente ajutătoare pentru hrănire şi
suzete, mobilier medical şi paturi, echipament pentru
deplasarea pacienţilor, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat şi reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor şi băuturilor, echipament pentru răcire
şi îngheţare, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), filtre pentru uz
industrial şi casnic, instalaţii de uscare, instalaţii
sanitare şi de alimentare cu apă, echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul şi
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cu ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace de
transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, inele şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru
acestea, pietre preţioase, perle şi metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale, accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
adezivi, obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale şi articole izolante şi opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii, genţi, articole de şelărie,
bice şi articole vestimentare pentru animale, piele şi
imitaţie de piele, blănuri şi piei şi produse rezultate
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu adăposturi şi paturi pentru
animale, ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole
de baie, perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole de
bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit, articole
pentru animale, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă (din materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu utilizare nespecificată), fibre textile brute şi
înlocuitori, materiale pentru umplere şi capitonare,
curele şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
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corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi saci,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu plase, vele, aţe şi fire, materiale textile,
produse de filtrare din material textil, produse textile
şi înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut şi
articole decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţiuni de
perete şi tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă şi
articole pentru petrecere, articole şi echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere şi pomi de
crăciun artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
ouă şi produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţa, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, sare,
mirodenii, arome şi condimente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu seminţe
procesate, amidon, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
prăjiturele, dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun
şi produse de tutun inclusiv înlocuitori, vaporizatoare
personale şi ţigarete electronice, servicii de vânzare
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cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu cd-uri si
dvd-uri înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.

M 2020 02962

174925

28 - Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (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
vânzarea de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping., compilare de informații
în baze de date computerizate, administrare a
programelor de fidelizare a consumatorilor, căutare
de sponsorizare, proiectarea de materiale publicitare,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, pregătire de documente
fiscale, promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comerţ cu amănuntul
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și cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole
de joacă, servicii de comerţ cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu jocuri de masă și aparate de
jocuri de noroc, aparate pentru jocuri video, articole
și echipament de sport, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, echipament pentru înot,
decoraţii festive, cadouri surpriză pentru invitaţii
la petreceri și pomi de Crăciun artificiali, aparate
pentru parcuri de distracţii și terenuri de joacă,
cărti de joc, jocuri cu interpretare de roluri, jocuri
cu întrebări și răspunsuri, jocuri cu zaruri, jocuri
de cărti, jocuri de masă, jocuri de masă și aparate
de jocuri de noroc, jocuri legate de personaje de
ficţiune, seturi de întrebari pentru jocurile de masă
cu tablă, jucării, servicii de comerţ cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu preparate pentru curăţare
și odorizante, produse pentru toaletă, produse
de toaletă, servicii de comerţ cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu preparate şi articole dentare
şi produse medicinale pentru îngrijirea dinţilor,
preparate și articole sanitare, suplimente alimentare și
preparate dietetice, produse şi articole pentru igienă,
remedii naturale și farmaceutice, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
şi instrumente medicale şi veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi încălţăminte, susţinătoare şi
suporturi de uz medical, mobilier medical şi paturi,
echipament pentru deplasarea pacienţilor, servicii
de comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
vehicule și mijloace de transport, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu bijuterii,
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii de
1689

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
hârtie și carton, articole de papetărie şi accesorii
educative, reviste, ziare, cărti, broşuri, produse de
imprimerie, bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de comerţ cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu mobilă și mobilier, servicii de comerţ cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
grădinărit, veselă, articole de bucătărie şi recipiente,
ustensile cosmetice şi de toaletă, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de comerţ cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
părţi de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerţ cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu carne şi produse din carne,
peşte, fructe de mare şi moluşte, nu vii, produse
lactate şi înlocuitori, fructe, ciuperci, legume, nuci
şi leguminoase prelucrate, servicii de comerţ cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu alimente
semipreparate şi snack-uri, sare, mirodenii, arome
şi condimente, produse de brutărie, produse de
cofetărie, ciocolată şi deserturi, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse apicole,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, seminţe
procesate, amidon şi produsele acestora, preparate
coapte şi drojdie, servicii de comerţ cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu fructe și legume proaspete,
servicii de comert cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
înregistrate, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
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audio-vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
instrumente pentru igienă și frumuseţe pentru oameni
și animale, acţionate manual, servicii de comerţ cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu lumânări.
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).

M 2020 02963

174926

28 - Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (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
vânzarea de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, compilare de informații
în baze de date computerizate, administrare a
programelor de fidelizare a consumatorilor, căutare
de sponsorizare, proiectarea de materiale publicitare,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, pregătire de documente
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fiscale, promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comerţ cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole
de joacă, servicii de comerţ cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu jocuri de masă și aparate de
jocuri de noroc, aparate pentru jocuri video, articole
și echipament de sport, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, echipament pentru înot,
decoraţii festive, cadouri surpriză pentru invitaţii
la petreceri și pomi de Crăciun artificiali, aparate
pentru parcuri de distracţii și terenuri de joacă,
cărti de joc, jocuri cu interpretare de roluri, jocuri
cu întrebări și răspunsuri, jocuri cu zaruri, jocuri
de cărti, jocuri de masă, jocuri de masă și aparate
de jocuri de noroc, jocuri legate de personaje de
ficţiune, seturi de întrebari pentru jocurile de masă
cu tablă, jucării, servicii de comerţ cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu preparate pentru curăţare
și odorizante, produse pentru toaletă, produse
de toaletă, servicii de comerţ cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu preparate şi articole dentare
şi produse medicinale pentru îngrijirea dinţilor,
preparate și articole sanitare, suplimente alimentare și
preparate dietetice, produse şi articole pentru igienă,
remedii naturale și farmaceutice, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
şi instrumente medicale şi veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi încălţăminte, susţinătoare şi
suporturi de uz medical, mobilier medical şi paturi,
echipament pentru deplasarea pacienţilor, servicii
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de comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
vehicule și mijloace de transport, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu bijuterii,
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
hârtie și carton, articole de papetărie şi accesorii
educative, reviste, ziare, cărti, broşuri, produse de
imprimerie, bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de comerţ cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu mobilă și mobilier, servicii de comerţ cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
grădinărit, veselă, articole de bucătărie şi recipiente,
ustensile cosmetice şi de toaletă, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de comerţ cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
părţi de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerţ cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu carne şi produse din carne,
peşte, fructe de mare şi moluşte, nu vii, produse
lactate şi înlocuitori, fructe, ciuperci, legume, nuci
şi leguminoase prelucrate, servicii de comerţ cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu alimente
semipreparate şi snack-uri, sare, mirodenii, arome
şi condimente, produse de brutărie, produse de
cofetărie, ciocolată şi deserturi, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse apicole,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, seminţe
procesate, amidon şi produsele acestora, preparate
coapte şi drojdie, servicii de comerţ cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu fructe și legume proaspete,
1693

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
servicii de comert cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de comerţ
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
înregistrate, dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
instrumente pentru igienă și frumuseţe pentru oameni
și animale, acţionate manual, servicii de comerţ cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu lumânări.
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).

M 2020 03118

170483

9 - Computer software, software pentru crearea
sau facilitarea prezenţei online, unde utilizatorii se
pot conecta la comunități virtuale, aplicații software
care furnizează un flux de știri și informații din
presa internă și internațională, publicații electronice
descărcabile.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, 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
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relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, servicii de relaţii media, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicitate cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzărilor pentru
terţi, optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.
38 - Servicii de agenție de știri electronice, transmisie
de știri și informații de actualitate, servicii de difuzare
pe pagini web.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, servicii oferite
de reporteri de știri, publicarea multimedia de reviste,
ziare, jurnale, servicii de programare a știrilor în
vederea transmiterii prin internet.
42 - Servicii ştiinţifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea, analize
industriale, servicii de cercetare industrială și design
industrial, servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea și dezvoltarea de componente hardware
1695

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor
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Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
și software ale calculatorului, 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, consultanţă în
tehnologia calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, 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), servicii de criptare
a datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
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, furnizori de
servicii de externalizare în domeniul tehnologiei
informației, platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicaţii, design grafic pentru
materialele promoţionale, recuperarea datelor de
pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
1696

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor
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Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
noi pentru terţi, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web.
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Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

9.

Renunţări conform art.32

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Tabel al mărcilor renunţate conform art.32
Nr. depozit
M 2020 08499

Dată depozit
24/11/2020

M 2020 08502

Nr. marcă

Denumire Marcă
CLAR OPTIC

Nume titular
Clase
SC OPEN OPTIC SRL, 9
STR. MIORITEI NR. 4B,
JUDEȚUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

24/11/2020

CD CITIZEN
DIPLOMACY

SC BURSA ROMANA
DE AFACERI SA,
STR. CIACOVA
NR. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2020 08694

02/12/2020

FRAȚII MATEI

MATEI D.SILVIU PFA, 30
STR. HELESTEU NR.
86, JUD. IALOMITA,
COMUNA COSERENI,
IALOMIȚA, ROMANIA

M 2020 08891

09/12/2020

GNR market

SC OMNICOVER
2, 3
BUSINESS SRL,
PRELUNGIREA
BRADULUI NR. 121,
SC. E, AP. 7, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

M 2020 08972

11/12/2020

APPACE

ANDRIY DIVENKOV,
35, 42
STR. VASILE LUCACIU
NR. 5, BUCUREȘTI,
030691, ROMANIA

M 2020 08982

11/12/2020

GS GRAY SQUARE

SEDA INVEST
SRL, STR. PARIS,
NR. 26-32, JUDEŢ
BRAŞOV, PREJMER,
BRAȘOV, ROMANIA

6, 7, 8,
17, 20

M 2020 09011

23/12/2020

MARIPOSA

GRADINITA
MARIPOSA KIDS,
STR. NAUM
RÂMNICEANU,
NR. 37, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011616,
ROMANIA

41

1701

41
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Nr. depozit
M 2020 09027

Dată depozit
14/12/2020

M 2020 09029

Nr. marcă

Denumire Marcă
G GLYKO DULCE
POVESTE

Nume titular
ANASTASIU FLORIN ION, SAT
BOBOC, COMUNA
COCHIRLEANCA,
BUZĂU, ROMANIA
VALENTIN-IULIAN
TARĂU, STR.
OTEŞANI NR.22,
BL.T23A, SC.1,
ET.1, AP.7, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

Clase
35

14/12/2020

BAZSUMAR

BAZSUMAR SRLD, STR. III NR. 331,
JUDETUL CLUJ, SIC,
CLUJ, ROMANIA

41

M 2020 09162

18/12/2020

EXITUS

EXITUS
INTERNATIONAL
SRL, STR. IRESTI,
NR 12, PARTER
CAMERA 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

25, 35

M 2021 00977

09/02/2021

PIZZA CĂPITA

RAZVAN MUNTEANU,
43
STR. ION CREANGA
2, JUDEȚUL BRAȘOV,
ZARNESTI, 505800,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2021 01114

12/02/2021

PAX Atelierul de
monumente

M 2021 01130

12/02/2021

LED Market

1702

MAXIM CAZAC, STR.
COZLA NR.3, BL.B1A
SC.6 AP. 232, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
032733, ROMANIA

19, 40

LED MARKET TECH
11, 35
SRL, BD. BUCURESTII
NOI 177, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, 012369,
ROMANIA
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Nr. depozit
M 2021 01990

Dată depozit
12/03/2021

M 2021 02037

Nr. marcă

Denumire Marcă
EMAT CONCEPT

Nume titular
ANA MARIA
TURCANU, STR.
PRECIZIEI NR.
6M, BL. 2A, ET. 1,
AP. 8, SECTOR
6, BUCURESTI,
ROMANIA

Clase
25

16/03/2021

rbe connect SERIOUS
INFRASTRUCTURE

SC BURSA ROMANA
DE AFACERI SA,
STR. CIACOVA
NR. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 37,
41

M 2021 02110

16/03/2021

ntm8

ȘTEFAN-VALENTIN
41
TĂLÎNGAN, ȘOSEAUA
OLTENIȚEI NR. 248,
BLOC 123, SC. 2, ET.
7, AP. 98, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041333,
ROMANIA

M 2021 02146

16/03/2021

AGORA DEBATE

ASOCIATIA AGORA
DEBATE, STR.
CIBINULUI, NR. 3,
JUDEŢ CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

16, 41

M 2021 02207

18/03/2021

nd pharma

ND PHARMA SRL,
CALEA MOLDOVEI
197, JUD. BACAU,
BACAU, 500113,
BACĂU, ROMANIA

5, 35

M 2021 02261

19/03/2021

BG BEGENERIS

S.C. MARC & POLO- 25
TEXTILE S.R.L.,
STR. BECLEAN
NR. 316, AP. 4,
JUDETUL HARGHITA,
ODORHEIU
SECUIESC,
HARGHITA, ROMANIA

M 2021 02275

19/03/2021

SultanaRaks

DEMIREL GAZI,
STR. VIILOR II NR.
21, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

1703

41
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Nr. depozit
M 2021 02337

Dată depozit
22/03/2021

M 2021 02346

Nr. marcă

Denumire Marcă
Biolycius

Nume titular
Clase
BIOLYCIUS
3, 5, 32
INTERNATIONAL
SRL, STR. GEORGE
DEMETRESCU MIREA,
NR.3A, PARTER,
AP.1, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

22/03/2021

Celi HONEY
CHOCOLATE

CIOCOLATERIA CU
30
MIERE SRL, STR.
PRINCIPALA 156,
JUDEȚUL MEHEDINȚI,
BREZNITA MOTRU,
227060, MEHEDINȚI,
ROMANIA

M 2021 02360

23/03/2021

Bairam Chefuieşte
Boiereşte

DINO GRAPHICS, STR 4
GARNITEI 3, BL 50,
SC 2, AP 63, SECT 4,
BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

M 2021 02388

23/03/2021

THE GRAND KRISTAL KRISTAL REAL
RESIDENCE CITY
ESTATE SRL,
SOS.VRANCEI,
KM.3, T.116, P.2957,
LOC. ODOBESTI,
JUD. VRANCEA,
ODOBESTI,
VRANCEA, ROMANIA

M 2021 02399

23/03/2021

RISTORANTE Gran
Gourmet

S.C. GOURMET PIZZA 43
ITALY SRL, STRADA
STEFAN CEL MARE,
NR.13, JUDEŢ BACĂU,
BACĂU, 600358,
BACĂU, ROMANIA

M 2021 02428

24/03/2021

e estep

Estep B2B S.A, ŞOS. 9
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 135, CORP C1,
PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 02766

05/04/2021

Popasul din pădure

SALAMEZ PROD
39, 43
SRL, COMUNA
DRAGOMIRESTI-VALE,
FERMA NR. 5, SECTIA
INCUBATIE, LOTUL
NR. 3, JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA
DRAGOMIRESTI-VALE,
ILFOV, ROMANIA

1704

35, 36,
37
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Nr. depozit
M 2021 02864

Dată depozit
08/04/2021

M 2021 02967

Nr. marcă

Denumire Marcă
BCR CLASA
BUSINESS

Nume titular
Clase
BANCA COMERCIALA 35, 36
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST,
CLADIREA A, ET.
6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013,
ROMANIA

14/04/2021

CTE Rent

CTE RENT UTILAJE
35
SPECIALIZATE S.R.L.,
ŞOS. BUCUREŞTI NR.
57, BIROU 2.12, ET. 2,
SAT CIOROGARLA,
JUD. ILFOV, COMUNA
CIOROGARLA, ILFOV,
ROMANIA

M 2020 08408

19/11/2020

greenstant

SIMACEK FACILITY
6, 21,
SERVICES RO SRL,
31, 35
PIATA 14 IULIE NR.
16, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

M 2020 08411

19/11/2020

STRATEX

ETEX BUILDING
19
PERFORMANCE S.A.,
STR. VULTURILOR NR.
98, ETAJ 5-6, SECTOR
3, BUCURESTI,
030857, ROMANIA

M 2020 08775

04/12/2020

ARPCF

A.R.P.C.F. ASOCIATIA 35, 41,
ROMANA DE
44
PSIHANALIZA DE
CUPLU SI FAMILIE,
STR. ICOANEI NR.
84, CORP B,, ET.
1, AP.2, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2020 08800

07/12/2020

ProTech one

A&P ITALIAN
10
PHARMECEUTICALS
SRL, CALEA RAHOVEI
266-268, BL. CORP
61, ET. 3, CAMERA
11, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2020 08850

08/12/2020

SOMN BUNESCU

ATELIERUL DE
SALTELE SRL, STR.
NADES NR. 36,
CAMERA 4, SECTOR
1, BUCURESTI,
ROMANIA

1705

20, 24,
27
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Nr. depozit
M 2020 08852

Dată depozit
08/12/2020

M 2020 08725

Nr. marcă

Denumire Marcă
Grădinița Imago
Mamaia

Nume titular
Clase
S.C. OXYGEN TRAVEL 43
S.R.L., BULEVARDUL
TOMIS NR. 255, BL.
T2, SC. B, AP. 27,
JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
ROMANIA

03/12/2020

GAINA CARE A
NASCUT PUI VII

S.C. BRAIN 4
STRATEGY S.R.L.,
INTRAREA NICOLAE
IORGA NR. 3,
PARTER, AP.
2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI,
ROMANIA

35, 41

M 2020 09271

21/12/2020

WHOLE UNIVERSE

S.C. ROPA CALIDO
S.R.L., STR.
PASARANI NR.
43, SECTOR 2,
BUCUREȘTI,
ROMANIA

25, 35

M 2020 09272

21/12/2020

AK&RJRJ

S.C. ROPA CALIDO
S.R.L., STR.
PASARANI NR.
43, SECTOR 2,
BUCUREȘTI,
ROMANIA

25, 35

M 2020 09349

24/12/2020

Buturuga Fest

ASOCIATIA
41
CULTURALA ATIPIK,
STR. NICOLA VASILE
URSU NR. 6, JUDETUL
ALBA, COMUNA
HOREA, 517340,
ALBA, ROMANIA

M 2020 09364

26/12/2020

POLLY

ANGELA MADINA
41
IONESCU, STR. BABA
NOVAC NR.15, BL.
G15, SC.1, PARTER,
AP.4, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031624,
ROMANIA

M 2020 09411

30/12/2020

MalPlay

SASCRYO SRL,
STR EROU CEAUSU
9, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMT,
610209, NEAMȚ,
ROMANIA

1706

28
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Nr. depozit
M 2021 00501

Dată depozit
25/01/2021

M 2021 00530

Nr. marcă

Denumire Marcă
FEROVITAL

Nume titular
DACIA PLANT SRL,
STR. HARMANULUI,
JUDETUL BRASOV,
BOD, 507015,
BRAȘOV, ROMANIA

Clase
5

26/01/2021

PJ BABY redefinim
rasfatul

ANDREEA VIOLETA
PACHE, STR. LT.
BAICAN IONESCU
NR. 39, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

12

M 2021 00538

26/01/2021

VATRA BOIEREASCĂ

AUTOSERVICE
PASTRAV SRL,
STRADA VILELOR
NR. 272, JUDEȚUL
SUCEAVA, SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

37, 39,
43

M 2021 00587

27/01/2021

GEMATIX

GEORGE CIORASCU, 7, 9,
JUDEȚUL VRANCEA, 10, 11,
VULTURU, VRANCEA, 35
ROMANIA

M 2021 00622

28/01/2021

UVED

S.C MERCH
SERVICES SRL,
STR. GIORDANO
BRUNO NR 1-3,
JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400243,
CLUJ, ROMANIA

M 2021 00674

29/01/2021

EMNA

ADRIAN-ALEXANDRU 3, 35
STANCU, STR.
GRAPEI NR.
44, SECTOR 5,
BUCURESTI, 052236,
ROMANIA

M 2021 00753

03/02/2021

telero

TELEPORTING
35, 38,
WORK SRL, STR.
41, 42
DRUMUL ODĂI NR. 1B,
BIROUL 2, JUD ILFOV,
OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

M 2021 00755

02/02/2021

YS YELLOW SQUARE SEDA SRL, STRADA 9, 10,
PARIS, NR 26-32, JUD. 21, 25
BRAŞOV, PREJMER,
BRAȘOV, ROMANIA

1707

11, 35,
39
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Nr. depozit
M 2021 00756

Dată depozit
02/02/2021

M 2021 00789

Nr. marcă

Denumire Marcă
BS BLUE SQUARE

Nume titular
Clase
SEDA SRL, STRADA 1, 16,
PARIS, NR 26-32, JUD. 17
BRAŞOV, PREJMER,
BRAȘOV, ROMANIA

02/02/2021

Melisor

C.C.D. TEX DESIGN
S.R.L., STR. BAIA
MARE NR. 4, BL.
5, SC. B, ET. 10,
AP. 86, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

25

M 2021 00790

02/02/2021

economedia

G4 GLOBAL
JOURNALISM S.R.L.,
STR. DEMOCRATIEI
NR. 6A, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

35

M 2021 00796

02/02/2021

VIBE

VIBE EVENTS
MANAGEMENT
SRL, STR. VALEA
GIRBOULUI NR. 200,
JUDETUL CLUJ,
FLORESTI, 407280,
CLUJ, ROMANIA

41

M 2020 06536

25/09/2020

CBD2GO

MARILENA-ȘTEFANIA 18, 35
SĂPUNARU,
ȘOSEAUA
COLENTINA NR. 10,
BL. 6, SC. C, ET. 2,
AP. 100, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2020 07992

05/11/2020

10 CUIE TIGARI DE
FOI CU FILTRU

S.C. T&O PRODCOM
S.R.L., B-DUL
LIBERTĂȚII NR. 14,
BL. 24, PARTER,
JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA,
HUNEDOARA,
ROMANIA

M 2020 08253

14/11/2020

CENTRUL VETERINAR S.C. VIA CORSO
TRANSILVANIA
S.R.L., STR MAGURII
NR. 12, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU,
ROMANIA

M 2021 00145

11/01/2021

S FOOD ALIVE
SPIRULINA

1708

34, 35

44

SPIRULINA VIE
29, 35
SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI 273,
ET 3 CORP 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Nr. depozit
M 2021 00200

Dată depozit
13/01/2021

M 2021 00201

Nr. marcă

Denumire Marcă
Mashrek

Nume titular
OPEN KITCHEN
SRL, ALEEA
PRIVIGHETORILOR
85, BLOC B, SCARA
A, ETAJ 2, AP.
76, SECTOR 1,
BUCURESTI,
ROMANIA

Clase
43

13/01/2021

Cucina Centrale

OPEN KITCHEN
SRL, ALEEA
PRIVIGHETORILOR
85, BLOC B, SCARA
A, ETAJ 2, AP.
76, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2021 00202

13/01/2021

White Elephant

OPEN KITCHEN
SRL, ALEEA
PRIVIGHETORILOR
85, BLOC B, SCARA
A, ETAJ 2, AP.
76, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2021 00203

13/01/2021

Hawaianos

OPEN KITCHEN
SRL, ALEEA
PRIVIGHETORILOR
85, BLOC B, SCARA
A, ETAJ 2, AP.
76, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2021 00204

13/01/2021

Big Fat

OPEN KITCHEN
SRL, ALEEA
PRIVIGHETORILOR
85, BLOC B, SCARA
A, ETAJ 2, AP.
76, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2021 00240

14/01/2021

NEXTINK

NEXT LABEL SRL,
STRADA BIELZ
ALBERT EDUARD,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
550031, SIBIU,
ROMANIA

2, 16,
17

M 2021 00361

19/01/2021

HYRA

SHARKENOMU SRL,
STR. TUDOR VIANU
NR. 25-27, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

35, 42

1709

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Nr. depozit
M 2021 00436

Dată depozit
21/01/2021

M 2021 00443

Nr. marcă

Denumire Marcă
ROBRITAN FISH

Nume titular
ROBRITAN FISH
SRL, ZONA
HOTEL PICADILY,
RESTAURANT TICTAC, LOT. NR. 2,
CAMERA 4, JUDEŢ
CONSTANŢA,
STATIUNEA MAMAIA,
CONSTANȚA,
ROMANIA

21/01/2021

IZVOR DE GOLF

S.C. DMB GOLF
41
MANAGEMENT S.R.L.,
STR. VRANCEI NR. 7,
JUDETUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2015 01226

23/02/2015

ECOMANIA

KOLCSAR CSABA,
30, 35
STR. REMETEA
NR. 132, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, ROMANIA
KOLCSAR
GYONGYIKE IBOLYA,
STR. REMETEA
NR. 132, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, ROMANIA

M 2015 01232

23/02/2015

Drajephine

SC DRAJEPHINE
SRL, STR. JUSTIŢIEI
NR. 38, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040118,
ROMANIA

M 2015 01369

26/02/2015

ENJOY

SC PHOENIX IND SRL, 30
STR. MERCUR NR.
56, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, 810 015,
BRĂILA, ROMANIA

M 2015 01375

26/02/2015

DS DUNA STEEL
COMPANY

DUNA STEEL
6
COMPANY SRL, STR.
CALEA MARTIRILOR
1989 NR. 51,
MANSARDA, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

M 2015 01376

26/02/2015

WEST STEEL

WEST STEEL SRL,
6
STR. ISLAZ, BL.58, SC.
F, ET. 1, AP. 7, CAM.
2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

1710

Clase
29

35
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Nr. depozit
M 2015 01530

Dată depozit
06/03/2015

M 2015 01531

Nr. marcă

Denumire Marcă
TROFEUL CARPAŢI
- HANDBAL LA
ÎNĂLŢIME

Nume titular
Clase
FEDERATIA ROMANA 35, 41
DE HANDBAL, STR.
AVIATOR POPA MARIN
NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011962,
ROMANIA

06/03/2015

FRH-FEDERATIA
ROMANA DE
HANDBAL

FEDERATIA ROMANA 35, 41
DE HANDBAL, STR.
AVIATOR POPA MARIN
NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011962,
ROMANIA

M 2015 01532

06/03/2015

HANDBAL LA
ÎNĂLŢIME

FEDERATIA ROMANA 35, 41
DE HANDBAL, STR.
AVIATOR POPA MARIN
NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011962,
ROMANIA

M 2015 01602

06/03/2015

ConsuMed

SC TODY
LABORATORIES
SRL, STR. VADUL
MOLDOVEI NR.
22, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2015 01603

06/03/2015

LatexLab

SC TODY
LABORATORIES
SRL, STR. VADUL
MOLDOVEI NR.
22, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2015 01618

24/03/2015

SURFIO

SC SMARTNOTE SRL, 11, 21
ŞOS. GIURGIULUI
NR. 66, CAMERA
2, JUDEŢUL ILFOV,
JILAVA, ROMANIA

M 2015 01652

09/03/2015

FIGO

SC CHISELEV SRL,
ALEEA CARPAŢI NR.
25A, AP. 1, JUDEŢUL
MUREŞ, TG. MUREŞ,
ROMANIA

5, 35

M 2015 01579

05/03/2015

ROMANI CA LUMEA

SC FIRST CONTENT
STUDIO SRL, STR.
SACHELARIE
VISARION, NR. 4,
BL. 112, SC. A, ET. 4,
AP. 24, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021692,
ROMANIA

16, 25,
28, 35,
36, 38,
41
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Nr. depozit
M 2015 01750

Dată depozit
11/03/2015

M 2015 01819

Nr. marcă

Denumire Marcă
GSP Global Security &
Potection

Nume titular
Clase
SC GLOBAL
45
SECURITY AND
PROTECTION
SRL, STR. ION I.C.
BRĂTIANU NR. 50,
JUDEŢUL ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI,
ROMANIA

12/03/2015

La Casa Pane.Dolce

SC LA CASA
30, 35
RISTORANTE
PIZZERIA PANE
DOLCE SRL, STR.
LUNCII NR. 19,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, 400633,
CLUJ, ROMANIA

M 2015 01876

16/03/2015

CORUL VOX
MEDICALIS

IONESCU MARIUSTUDOR, STR. VALEA
OLTULUI NR. 16,
BL. A28, SC. D,
AP. 51, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 01970

18/03/2015

MEMOREM

PUSCASU GH. CEZAR 5
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR.
291, BL. 68, SC. 3, ET.
2, AP. 77, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 02056

23/03/2015

Viata cum vreau eu

SC VODAFONE
38, 41
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 02092

24/03/2015

CASTALIA

MUŞAT LAURA,
STR. HERĂSTRĂU
NR. 13, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 02133

24/06/2015

Poftă Bună din America! BLIDAR DELIA, STR. 41
GRĂDINA VECHE NR.
57, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800142,
ROMANIA

1712

41

9, 16,
35, 36,
41
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Nr. depozit
M 2015 02143

Dată depozit
26/03/2015

M 2015 02144

Nr. marcă

Denumire Marcă
STENOTA

Nume titular
Clase
SC STENOTA WINERY 33, 35,
SRL, COMUNA
44
IORDACHEANU
NR. 47, JUDEŢUL
PRAHOVA, MOCESTI,
ROMANIA

26/03/2015

IPM PARTNERS

SC IPM PARTNERS
35, 37,
ROMANIA SA,
40, 42
STR. MARIN
MEHEDINŢEANU
NR. 7, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI,
ROMANIA

M 2015 02375

06/04/2015

D.O SECURITY
PROTECT AND
SYSTEM

D.O. SECURITY
45
PROTECT AND
SYSTEM SRL, STR.
N. D. COCEA, NR. 11,
ETAJ-STINGA, BIROU
NR. 1, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

M 2015 02439

07/04/2015

100TRACKS

GABRIEL RASTY
25, 28,
PETZALIS, STR.
35, 39,
VLAICU VODĂ NR.
41
18, BL. V70, SC. 5, ET.
1, AP. 69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031244,
ROMANIA

M 2015 02487

09/04/2015

RISTORANTE
AQUARIUM

CÎRLIGEANU ALIN
SERGIU, SPL. ŞOS.
N. TITULESCU NR.
81-87, BL. 10, SC.
A, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 02500

09/04/2015

YOU

SC VODAFONE
38
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2015 02521

10/04/2015

RODPLANT

THEYAPLANT TIM
1
SRL, STR. PERLEI,
NR. 43, BL. 203, ET.
2, AP. 11, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

1713

41, 43
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Nr. depozit
M 2015 02237

Dată depozit
30/03/2015

M 2015 02236

30/03/2015

M 2015 02235

M 2021 00759

Nr. marcă

Denumire Marcă
Nume titular
ALERT PRODUCTION FOCŞA MARIUSALEXANDRU, BLD.
DINICU GOLESCU
NR. 37, SC. A, ET.
2, AP. 9, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Clase
9, 35,
40, 41

ALERT FILM

FOCŞA MARIUSALEXANDRU, BLD.
DINICU GOLESCU
NR. 37, SC. A, ET.
2, AP. 9, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

9, 35,
40, 41

30/03/2015

ALERT Art

FOCŞA MARIUSALEXANDRU, BLD.
DINICU GOLESCU
NR. 37, SC. A, ET.
2, AP. 9, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
37, 40,
41, 42

02/02/2021

MTP

MOBILE TECH
9
PROTECTION SRL,
STRADA DUNARII,
BLOC 585, SC A, AP
6, JUD. TELEORMAN,
ALEXANDRIA,
140002, TELEORMAN,
ROMANIA

1714

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

M 2020
05069

21/07/2020

STRUCTURĂ SPORTIVĂ
- LEGAL CONSTITUITĂ
ȘI RECUNOSCUTĂ
OFICIAL

ASOCIATIA DE
SPRIJIN PENTRU
CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR
SPORTIVE (ASCDMSS)

M 2020
04939

16/07/2020

ILEX cremă reparatoare

PYRAMAL PHARMA SRL 5, 35, 41

M 2020
04970

17/07/2020

VECHI TRADITII

EXCLUSIVE CAPITAL
S.R.L.

29

M 2020
05005

19/07/2020

SuperFulgi

REPUBLICA BIO SRL

29, 30

M 2020
05024

20/07/2020

CENTRUL INTEGRAT
DE DIAGNOSTIC
ȘI TRATAMENT AL
SÂNULUI

S.C. GYNECOLAND
S.R.L.

44

M 2020
05283

28/07/2020

PRO BRAGADIRU

VALENTIN-OLIVIAN
TROFIN

35, 41

M 2020
05284

28/07/2020

PRO ILFOV

VALENTIN-OLIVIAN
TROFIN

35, 41

M 2020
06038

27/08/2020

BED & SOFÀ idee per
dormire

GREGORI TRADING SRL 20

M 2020
06144

31/08/2020

CENTRU DE
ENDOMETRIOZA
BUCURESTI

CRISTIAN IANI SAVA

42, 44

M 2020
06145

31/08/2020

CENTRUL ROMÂN DE
BARIATRIE

CRISTIAN IANI SAVA

42, 44

M 2020
06146

31/08/2020

RBC MEDICAL

CRISTIAN IANI SAVA

42, 44

M 2020
06147

31/08/2020

BUCHAREST
ENDOMETRIOSIS
CENTRE

CRISTIAN IANI SAVA

42, 44

M 2020
06148

31/08/2020

ROMANIAN BARIATRIC
CENTER

CRISTIAN IANI SAVA

42, 44

M 2020
07033

02/10/2020

DAUNA TOTALA
TEHNICA

SC ASISOFT SRL

12, 36, 42

M 2020
07156

07/10/2020

IBB SECURITY &
PROTECTION

IBB SECURITY &
PROTECTION SRL

39, 45

1717

Nume titular

Clase
35, 41
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Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă

Denumire marcă

M 2021
01160

15/02/2021

Chilipirul zilei

S.C. EUROARLL SALES 16, 20, 35,
S.R.L.
40

M 2021
00352

19/01/2021

karting agrement

DUDU-FLORIN
ŞENCHEA

41

M 2021
00028

05/01/2021

iTICKETS

VALENTINA TURBATU
VLAD BURIAN

35, 41

M 2020
06828

25/09/2020

STRONG BATTERY

RIM LINE LOGISTIC
S.R.L.

9

M 2021
00534

26/01/2021

şcoala de media

CAMPUS MEDIA TV
S.R.L

35, 38, 41

M 2021
00338

19/01/2021

Capture Studio.Ro

RADU GHEORGHIU
41
BOGDAN - ALEXANDRU
CIUBUCIU

M 2021
00194

13/01/2021

OpenKitchen

OPEN KITCHEN SRL

35, 43

M 2021
00108

08/01/2021

CANNA BIO SWISS
YOUR LOCAL DEALER

SBSWISS SRL

3

M 2021
02928

09/04/2021

Kabana

SC TRANSILVA SRL

43

1718

Nume titular

Clase

11. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.07.2022-31.07.2022
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE
Conform art. 33, alin. 4, din Legea 84/1998, republicată, la cererea titularului,
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei
prevăzute de lege. Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.
Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.
Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării
cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la
expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata acestei taxe în
condiţiile prevăzute mai sus este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.
Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului, OSIM înscrie
în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de
la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.
Taxele de reînnoire sunt următoarele:
1.
Reînnoirea unei mărci individuale: (taxă achitată odată cu depunerea cererii):
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, marca fiind verbală alb/negru ... 594 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii,
marca având elementul figurativ color ....................................................... 989 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 247 LEI / 50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 148 LEI / 30 EURO
2.
Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare (taxă achitată odată cu depunerea
cererii):
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca fiind verbală sau având
un element figurativ alb negru .................................................................. 1979 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având
elementul figurativ color......................................................................... 2474 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 297 LEI / 60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 297 LEI / 60 EURO
3.
Reînnoirea unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs (taxă achitată în termen
de 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs): se achită taxele prevăzute la
punctele 1 şi 2, cu o majorare de 50%
4.
Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ........................................................ 247 LEI/ 50 EURO
Subliniem încă o dată că nerespectarea acestor prevederi duce la decăderea titularului din drepturi
şi la disponibilizarea mărcii pentru a putea fi înregistrată de către alţi solicitanţi; prin aceasta, toate
investiţiile făcute de către titular pentru promovarea mărcii şi consolidarea poziţiei acesteia pe
piaţă pot fi iremediabil compromise.
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Tabel al mărcilor ce urmeaza să expire
Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

002942

004711

RE-NUTRIV

002938

027381

ARAMIS

002945

027383

EVEREADY

012675

007608

AZ

012529

007534

002918

Titular

Dată
expirare

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

25/07/2022

ARAMIS INC

27/07/2022

ENERGIZER GROUP LIMITED

27/07/2022

Merck KGaA

06/07/2022

PROMEX

SOCIETATEA COMERCIALA PROMEX
SA

16/07/2022

012558

LINEVOL

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

17/07/2022

019559

027242

ULTI

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA

02/07/2022

018955

027248

FILTOL

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA

02/07/2022

018957

027250

HELIKON

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA

02/07/2022

018958

027251

CORVINA

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA

02/07/2022

019564

027257

ROT UND WEISE

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA

02/07/2022

019563

027255

GOLDEN KING

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA

02/07/2022

021008

027256

HARMONIA

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA

02/07/2022

020160

027258

TRILL

MARS INCORPORATED

03/07/2022

007627

005823

D

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES,
LTD.

03/07/2022

019566

027265

CARLTON

CARLTON SPORTS COMPANY
LIMITED

07/07/2022

019762

027267

ARISTA

ARISTA RECORDS LLC

07/07/2022

002907

004694

FORD

FORD MOTOR COMPANY LIMITED

11/07/2022

002909

004695

FREON

The Chemours Company FC, LLC

11/07/2022

002911

004697

MENNEN

COLGATE PALMOLIVE COMPANY

11/07/2022

002913

004699

OILWELL

NATIONAL OILWELL VARCO, L.P.

11/07/2022

019633

027288

BACAMPICIN

PFIZER INC

13/07/2022

019632

027287

XANAX

UPJOHN US 1 LLC

13/07/2022

018508

027296

REDKEN

L'OREAL SA

14/07/2022

019657

027344

The Athlete's Foot

ATHLETE`S FOOT BRANDS, LLC

16/07/2022

019658

027345

ATHLETE`S FOOT BRANDS, LLC

16/07/2022

019659

027348

THE ATHLETE'S FOOT

ATHLETE`S FOOT BRANDS, LLC

16/07/2022

018963

027347

WICK BLAU

The Procter & Gamble Company

16/07/2022

002936

027336

ESSO

EXXON MOBIL CORPORATION

17/07/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

Titular

002919

004702

VEOVA

Hexion VAD B.V.

17/07/2022

018512

027358

VAQTA

MERCK SHARP & DOHME CORP.

20/07/2022

018147

027363

ULTRANOX

CHEMTURA CORPORATION

21/07/2022

018148

027364

WESTON

CHEMTURA CORPORATION

21/07/2022

017701

027372

FORTUNA

HEINEKEN ROMÂNIA SA

23/07/2022

002940

004710

ESTEE LAUDER

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

27/07/2022

019672

027400

GUBOR

GUBOR SCHOKOLADEN GMBH

28/07/2022

019673

027401

HERSHEY'S

THE HERSHEY COMPANY

28/07/2022

022239

027402

SYVA

SIEMENS HEALTHCARE
DIAGNOSTICS INC.

28/07/2022

012634

007598

TENNECO

TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC

28/07/2022

012569

007560

THRIFTY

THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, INC.

30/07/2022

052131

M 2002
03627

CODE ZERO PLUS

BELLES MARKS LTD

01/07/2022

052231

M 2002
03624

CODE ZERO FROST

BELLES MARKS LTD

01/07/2022

052058

M 2002
03635

BELLMAN'S CLUB

BELLES MARKS LTD

01/07/2022

052052

M 2002
03631

BELLMAN'S DREAM

BELLES MARKS LTD

01/07/2022

052056

M 2002
03640

BELLMAN'S ON ICE

BELLES MARKS LTD

01/07/2022

054432

M 2002
03658

XXL MEGA DISCOUNT !

REWE ZENTRAL AG

01/07/2022

051995

M 2002
03661

LACETTI

GM KOREA COMPANY

01/07/2022

051987

M 2002
03662

EVANDA

GM KOREA COMPANY

01/07/2022

052238

M 2002
03657

EUKANUBA

Tetra GmbH

01/07/2022

052257

M 2002
03663

CRINA

S.C. CRINA IMPEX S.R.L.

01/07/2022

054159

M 2002
03655

053702

M 2002
03664

ROMANIAN WINECELLARS MIP METRO GROUP INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH&CO.KG
OCEAN FISH

BUSUIOC ILIE

1722

Dată
expirare

01/07/2022
01/07/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

Titular

Dată
expirare

052299

M 2002
03666

PER SPINAS AD ROSAS

052380

M 2002
03656

IAMS

052107

M 2002
03678

INVESTIGATORUL

052109

M 2002
03685

LINEA ORO

051944

M 2002
ALLTECH WHERE
ALLTECH INC
03728 BIOTECHNOLOGY QUALITY
AND SERVICE MEET

03/07/2022

051953

M 2002
03729

A

ALLTECH INC

03/07/2022

051988

M 2002
03730

ACID PAK 4 WAY

ALLTECH INC

03/07/2022

051945

M 2002
03731

ALLZYME VEGPRO

ALLTECH INC

03/07/2022

051937

M 2002
03732

BIO MOS

ALLTECH INC

03/07/2022

054076

M 2002
03733

BIOPLEX

ALLTECH INC

03/07/2022

051938

M 2002
03734

MYCOSORB

ALLTECH INC

03/07/2022

053730

M 2002
03735

SEL PLEX

ALLTECH INC

03/07/2022

051801

M 2002
03737

YEA SACC

ALLTECH INC

03/07/2022

052170

M 2002
03717

REFILL ART

DRAGOS RADU-BOGDAN

03/07/2022

051943

M 2002
03727

ALLTECH

ALLTECH INC

03/07/2022

051630

M 2002
03726

TWINCEPT

CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO LTD)

03/07/2022

051533

M 2002
03693

BORSEC NATURA
LA SUPERLATIV

SC ROMAQUA GROUP SA

03/07/2022

051534

M 2002
03694

BORSEC NATURE
AT ITS BEST

SC ROMAQUA GROUP SA

03/07/2022

053024

M 2002
03698

100 % NATURA

SC ROMAQUA GROUP SA

03/07/2022

LICEUL REFORMAT

01/07/2022

Tetra GmbH

01/07/2022

SC CROWN COMMUNICATIONS SRL

02/07/2022

S.C. EUROTEXTIL S.R.L.

02/07/2022

1723
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

051537

M 2002
03699

SC ROMAQUA GROUP SA

03/07/2022

051564

M 2002
03700

SC ROMAQUA GROUP SA

03/07/2022

051565

M 2002
03701

SC ROMAQUA GROUP SA

03/07/2022

053023

M 2002
03697

SC ROMAQUA GROUP SA

03/07/2022

052135

M 2002
03702

SC ROMAQUA GROUP SA

03/07/2022

051536

M 2002
03696

NATURA LA SUPERLATIV

SC ROMAQUA GROUP SA

03/07/2022

051535

M 2002
03695

NATURE AT ITS BEST

SC ROMAQUA GROUP SA

03/07/2022

053168

M 2002
03739

VIK

SC VIKRISTAL SRL

04/07/2022

053625

M 2002
03758

SELECTA

SC ORKLA FOODS ROMANIA SA

04/07/2022

052414

M 2002
03759

PATICREM

SC ORKLA FOODS ROMANIA SA

04/07/2022

053410

M 2002
03763

HEM

HEM CORPORATION PRIVATE
LIMITED

04/07/2022

052009

M 2002
03778

BONI

REWE-BETEILIGUNGS-HOLDING
INTERNATIONAL GmbH

05/07/2022

052162

M 2002
03784

MOLLI

REWE-BETEILIGUNGS-HOLDING
INTERNATIONAL GmbH

05/07/2022

052010

M 2002
03785

MORZSI

REWE-BETEILIGUNGS-HOLDING
INTERNATIONAL GmbH

05/07/2022

052633

M 2002
03786

SISSY

REWE-BETEILIGUNGS-HOLDING
INTERNATIONAL GmbH

05/07/2022

052161

M 2002
03766

SC ROMAQUA GROUP SA

05/07/2022

052632

M 2002
03768

ALCOPROD'S

SC ALCOPROD SERVICE SA

05/07/2022

052008

M 2002
03767

NIUQ

SC RUROM COM SRL

05/07/2022

052137

M 2002
03772

NUMERE FAVORITE

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED

05/07/2022

057255

M 2002
03773

LADORNA BIOMILK
ORGANIC ECOLOGIC

SC DORNA LACTATE SA

05/07/2022

100% NATURE

Titular
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054946

M 2002
03806

ALEXANDER ON ICE

BELLES MARKS LTD

08/07/2022

054941

M 2002
03805

ALEXANDER EXOTIC

BELLES MARKS LTD

08/07/2022

054945

M 2002
03804

ALEXANDER FUN CLUB

BELLES MARKS LTD

08/07/2022

054950

M 2002
03810

ALEXANDER FORCE

BELLES MARKS LTD

08/07/2022

051328

M 2002
03814

SANKT PETERSBURG
VODKA ADEVĂRATĂ

SC EUROAVIPO SA
SC PRINCIPAL COMPANY SA

08/07/2022

053427

M 2002
03789

TEHNOLOGIE PENTRU
O LUME MAI SIGURĂ

SC UTI GRUP SA

08/07/2022

052012

M 2002
03653

ORNAPLAST

SC ORNA PLAST SRL

08/07/2022

055667

M 2002
03830

SEASON

SA FARMEC SA

09/07/2022

053930

M 2002
03825

MINIPRIX

CRISTINA LAURENTIU

09/07/2022

052985

M 2002
03826

052728

M 2002
03831

TIVOLI

BERECZKI EMERIC

09/07/2022

052572

M 2002
03838

ROPHARMA

SC ROPHARMA SA

10/07/2022

052491

M 2002
03835

CAN CAN

ROTEX (1980) LTD

10/07/2022

052492

M 2002
03836

FIX

ROTEX (1980) LTD

10/07/2022

051296

M 2002
03849

KOBAN

J. & P. COATS LIMITED

10/07/2022

051297

M 2002
03850

SONAL

J. & P. COATS LIMITED

10/07/2022

050842

M 2002
03844

LA CUCARACHA

RADUCANU CONSTANTIN BRADUT

10/07/2022

052246

M 2002
03852

GRAL

J. & P. COATS LIMITED

10/07/2022

051892

M 2002
03853

GRENDHA

GRENDENE S.A.

10/07/2022

A ALDIS MEZELURI
SC ALDIS SRL
GUSTUL MEZELURILOR
ROMÂNEŞTI DE CALITATE
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Dată
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Titular

062384

M 2002
03854

R RIDER

GRENDENE S.A.

10/07/2022

051846

M 2002
03855

GRENDENE

GRENDENE S.A.

10/07/2022

052097

M 2002
03857

052663

M 2002
03859

UTI GRUP

UTI SYSTEMS SA

11/07/2022

052664

M 2002
03860

UTI SYSTEMS

UTI SYSTEMS SA

11/07/2022

051851

M 2002
03870

NORATAK

CILAG GmbH International

11/07/2022

052665

M 2002
03861

UTI TRADING

UTI SYSTEMS SA

11/07/2022

052666

M 2002
03862

SORRAL INTERNATIONAL UTI SYSTEMS SA

11/07/2022

052877

M 2002
03869

MOZART

051864

M 2002
03858

052574

BLEND A MED COMPLETE The Procter & Gamble Company

Dată
expirare

10/07/2022

SC DON EMANUELL IMPEX SRL

11/07/2022

LUCSORIA

UTI SYSTEMS SA

11/07/2022

M 2002
03875

PIVNITA DE AUR

S.C. ZAREA S.A.

11/07/2022

051854

M 2002
03874

GLASUL MARII

S.C. ZAREA S.A.

11/07/2022

051853

M 2002
03873

SOFTCUP

EVOFEM, Inc.

11/07/2022

051852

M 2002
03872

INSTEAD

EVOFEM, Inc.

11/07/2022

052156

M 2002
03880

LUTHER

HEINEKEN ROMANIA SA

11/07/2022

052153

M 2002
03877

AIRMAX

SINO ALLIANCE HONG KONG
INVESTMENT LIMITED

11/07/2022

053585

M 2002
03887

ALEXANDRION FORCE

BELLES MARKS LTD

12/07/2022

052111

M 2002
03895

S.C. M.P. BĂNEASA-MOARĂ S.A.

12/07/2022

052110

M 2002
03894

S.C. M.P. BANEASA-PASTE S.A.

12/07/2022

052091

M 2002
03899

HYUNDAI MOBIS

12/07/2022

MOBIS
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053591

M 2002
03893

053590

M 2002
03892

ALEXANDRION EXOTIC

BELLES MARKS LTD

12/07/2022

053589

M 2002
03891

ALEXANDRION ON ICE

BELLES MARKS LTD

12/07/2022

052003

M 2002
03905

PACHETUL DACIA

AUTOMOBILE DACIA SA

15/07/2022

052416

M 2002
03930

SCOTCHSHIELD

3 M COMPANY

15/07/2022

055102

M 2002
03951

BURSA ROMANA
DE AFACERI

PREDA VALENTIN OVIDIU

16/07/2022

052418

M 2002
03938

PROLUX

SC PROFILUX SA

16/07/2022

052528

M 2002
03940

PICIUL FIECARE PICI
SE IMBRACA DE AICI

SC VICTORIA NG SRL

16/07/2022

056083

M 2002
03932

BONITO

SC PESCADO GRUP SRL

16/07/2022

052421

M 2002
03960

PLASTOL

EXXON MOBIL CORPORATION

17/07/2022

052539

M 2002
03958

NUTREN

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA

17/07/2022

052063

M 2002
03963

PRINTUL SUDULUI

S.C. ZAREA S.A.

18/07/2022

053257

M 2002
03964

TORREDO

SC ZAREA SA

18/07/2022

052064

M 2002
03965

TSUNAMI

SC ZAREA SA

18/07/2022

053142

M 2002
03966

VINERIA

SC ZAREA SA

18/07/2022

053258

M 2002
03973

DECADANCE

SC RCS & RDS SA

18/07/2022

051970

M 2002
03974

INFOTOUCH

S.C. INFOTOUCH SYSTEMS S.R.L.

18/07/2022

051997

M 2002
03975

RAPSODI

KADIOGLU KOZMETIK SANAYI
TICARET ANONIM SIRKETI

18/07/2022

052667

M 2002
03984

DRAGA MEA GHID
PRACTIC IN VIATA TA

SC BURDA ROMANIA SRL
BURDA VERLAG OSTEUROPA GmbH

19/07/2022

053316

M 2002
03992

LD

JT INTERNATIONAL SA

19/07/2022

ALEXANDRION FUN CLUB BELLES MARKS LTD
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051896

M 2002
03991

OSIRIS

052381

M 2002
03987

PRO NATURA

051971

M 2002
03988

055862

M 2002
03816

DRAGA MEA

053214

M 2002
03996

051805

Titular

Dată
expirare

CALIFORNIA BOARD SPORTS INC.

19/07/2022

SC COSMO PHARM SRL

19/07/2022

SC AGROINDUSTRIALA CRISTESTI
SA

19/07/2022

SC BURDA ROMANIA SRL
BURDA VERLAG OSTEUROPA GmbH

19/07/2022

EQUINOX

SC EQUINOX SERV SRL

22/07/2022

M 2002
04001

MATADOR

SC ZAREA SA

22/07/2022

052524

M 2002
04003

BUENOS

SC ZAREA SA

22/07/2022

053286

M 2002
03997

MIHAI ALBU BUCUREŞTI

SC AMI DESIGN SRL

22/07/2022

056861

M 2002 BREMER KAFFEE AUSLESE SC POWER DISTRIBUTION SRL
03998
AROMATISCH & ELEGANT

22/07/2022

052241

M 2002
04011

CYMBALTA

ELI LILLY AND COMPANY

22/07/2022

052204

M 2002
04023

DINERS

DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD

23/07/2022

052465

M 2002
04016

052202

M 2002
04020

WITTNAUER

052382

M 2002
04029

MAXAIR

053835

M 2002
04037

EMA

053207

M 2002
04032

POLIŢIA ÎN ACŢIUNE

058166

M 2002
04033

054108
052308

ANSAMBLUL ARTISTIC
ANSAMBLUL ARTISTIC CIOCARLIA AL
CIOCÂRLIA AL
MINISTERULUI DE INTERNE
MINISTERULUI DE INTERNE
BUCUREŞTI ROMÂNIA

23/07/2022

WESTFIELD LICENSING COMPANY

23/07/2022

SINO ALLIANCE HONG KONG
INVESTMENT LIMITED

24/07/2022

AROMA AD

24/07/2022

CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA
S.R.L.

24/07/2022

ÎN FAMILIE

SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL

24/07/2022

M 2002
04038

MONTERO

SC MONTERO SA

24/07/2022

M 2002
04053

COMRADE

Arysta LifeScience North America, LLC

25/07/2022
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052870

M 2002
04050

ARTIGIANI BIGOTTI

SC GRAFFITTI - 94 R.B.I. PRODCOM
SRL

25/07/2022

052309

M 2002
04058

CHOCFAT

NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE
LTD

25/07/2022

059531

M 2002
04059

OKI

MEWAH BRANDS (S) Pte Ltd

25/07/2022

053082

M 2002
04060

BMS

BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY

25/07/2022

052311

M 2002
04064

PRIMOLA EXTRAFINA

SEDER ESTABLISHMENT LIMITED

26/07/2022

053123

M 2002
04065

MORENA

KRYPTON 94 EXIM SRL

26/07/2022

054830

M 2002
04067

PROPAN AUTO

SC BUTAN GAS ROMANIA SA

26/07/2022

052591

M 2002
04071

CG CEGUSTO

SC CONSERVFRUCT SRL

26/07/2022

052608

M 2002
04068

BUNAVESTIRE

SC BUNAVESTIRE SRL

26/07/2022

055027

M 2002
04069

EUROPACK

SC EUROPACK SRL

26/07/2022

073399

M 2002
04070

ALTUS

BEKO PLC

26/07/2022

052181

M 2002
04081

LAIT DES CARPATHES

SC AGROELECTRICA SA

29/07/2022

052182

M 2002
04082

CARPATHIAN MILK

SC CARPATHIAN SPRINGS SA

29/07/2022

051915

M 2002
04079

PRANOFLOG

SIFI SOCIETA INDUSTRIA
FARMACEUTICA ITALIANA SPA

29/07/2022

052183

M 2002
04083

LACTA CARPATICA

SC AGROELECTRICA SA

29/07/2022

052081

M 2002
04096

BRINAVESS

Correvio International Sarl

29/07/2022

051982

M 2002
04086

CICATROL

SC ANTIBIOTICE SA

29/07/2022

053883

M 2002
04099

TEDI ARE PENTRU
TINE MORCOVI,
FRUCTE, VITAMINE

GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A.

29/07/2022

052057

M 2002
04087

TABULA

SC TABULA SRL

29/07/2022
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053093

M 2002
04091

ZVON PUB & GRILL

052114

M 2002
04098

LA FESTA
CAPPUCCINO CREMO

055501

M 2002
04112

MILLENNIUM

053889

M 2002
04110

FINESS

052609

M 2002
04115

RF ROMANIAFILM

057676

M 2002
04131

EUROPA FM

052649

M 2002
04128

WIZARD

052646

M 2002
04122

053523

M 2002
04123

FANCY

SC PRODAL 94 SRL

31/07/2022

053562

M 2002
04124

INFINITY

SC PRODAL 94 SRL

31/07/2022

052668

M 2002
04129

FIELDER

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD

31/07/2022

052669

M 2002
04130

LEPLIA

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD

31/07/2022

122650

M 2012 PRIETENI PENTRU SUFLET SULTAN ROXANA IULIA
04322

02/07/2022

122389

M 2012
04324

IDEALL

SC IDEAL TECH SRL

02/07/2022

121948

M 2012
04329

Cont Antreprenor
Comod BCR

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

02/07/2022

121947

M 2012 Cont Antreprenor Simplu BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA
04330

02/07/2022

122119

M 2012
04326

02/07/2022

121950

M 2012 Cont Antreprenor Practic BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA
04327

02/07/2022

121949

M 2012
04328

02/07/2022

SC UNIK CAFFE SRL

29/07/2022

GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A.

29/07/2022

MILLENNIUM & COPTHORNE
INTERNATIONAL LIMITED

30/07/2022

S.C. PRESTIGE DISTRIBUTIE S.R.L.

30/07/2022

REGIA AUTONOMĂ A DISTRIBUŢIEI
ŞI EXPLOATĂRII FILMELOR ROMÂNIA
RA

31/07/2022

EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

31/07/2022

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD

31/07/2022

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA SC INTACT PRODUCTION SRL

Decopulse THE HOMEPAGE DANILIUC ANGELA
of HOME DESIGN

Cont Antreprenor
Oportun BCR

Dată
expirare

BANCA COMERCIALA ROMANA SA
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136636

M 2012
04332

CPB ALARM SYSTEMS

SC CPB ALARM SYSTEMS SRL

02/07/2022

123066

M 2012
04315

CUPA CORPORATIILOR

SC AMM DESIGN SRL

02/07/2022

123233

M 2012
04321

Patimagic Umplutura
pentru prajituri

SC MARATHON DISTRIBUTION
GROUP SRL

02/07/2022

122605

M 2012
04320

Secret

SC CAMP FISHING SRL

02/07/2022

122114

M 2012
04333

Vida Travel

SIMA MIHAI FLORENTIN

02/07/2022

122095

M 2012
04341

EFECTUL WOW!

SC KALEIDOSCOPE MEDIA SRL

02/07/2022

130780

M 2012
04343

BancoSmart Garanti

T. GARANTI BANKASI A.Ş.

02/07/2022

122155

M 2012
04338

Delly

SC DERPAN SRL

02/07/2022

122123

M 2012
04334

X-drink

SC COMMODITIES SRL

02/07/2022

122746

M 2012
04336

TNVS

SC TNV SECURITY SRL

02/07/2022

122947

M 2012
04339

REZITERM

SC TMD DERIVA GROUP SRL

02/07/2022

150722

M 2012
04337

RS RHEA SECURITY

SC RHEA SECURITY SRL

02/07/2022

126567

M 2012
04340

FABRICA DE GEAMURI

SC TMD DERIVA GROUP SRL

02/07/2022

123036

M 2012
04353

BIO FAMILY CARE
ABOUT FOOD

GALBENUSA MARIUS EUGENIU

03/07/2022

122010

M 2012
04356

Innobuild Innovation
Builds Future

OMG TRADING LIMITED

03/07/2022

123520

M 2012
04346

TERRA AVIS

SC TERRA GERMUNDIS SRL

03/07/2022

154444

M 2012 B BLACK WATER SECURITY SC SECURITY BLACK WATER SRL
04351

03/07/2022

122291

M 2012
04347

FUENTO

SC IFANTIS ROMANIA SA

03/07/2022

122561

M 2012
04358

D&P Bijoux

SC PARFUM & LUXURY
ACCESSORIES SRL

03/07/2022

123188

M 2012
04354

CANCAN.RO

RADU IOAN BUDEANU

03/07/2022
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122388

M 2012
04349

ECHANGE STANDARD

122200

M 2012
04361

122199

Titular

Dată
expirare

SC AUTOMOBILE DACIA SA

03/07/2022

SOLVOXOL

SC POLICOLOR SA

03/07/2022

M 2012
04362

GRUANT

SC POLICOLOR SA

03/07/2022

122895

M 2012
04360

Din 1971. Unt de
masa. Albalact

SC ALBALACT SA

03/07/2022

120868

M 2012
04399

REVITANERW

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL

04/07/2022

122852

M 2012
04384

MARKETING
INTELLIGENCE CLOUD

SC NORIGINE SYSTEMS SRL

04/07/2022

145023

M 2012
04393

HEIDI

SC HEIDI CHOCOLAT SA

04/07/2022

122708

M 2012
04395

SC BONTIMES SRL

04/07/2022

122493

M 2012
04375

KASTAMONU ENTEGRE AGAC
SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI

04/07/2022

122494

M 2012
04376

TECHNOLAM
KASTAMONU ENTEGRE AGAC
MELAMIN KAPLI
SANAYI VE TICARET ANONIM
YONGALEVHA MELAMINE ŞIRKETI
FACED CHIPBOARD

04/07/2022

121969

M 2012
04387

INCANDESCENT

SC INCANDESCENT MARKETING SRL

04/07/2022

122237

M 2012
04381

TOP-ACID

SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

04/07/2022

121742

M 2012
TECHNOPAN
KASTAMONU ENTEGRE AGAC
04377 YONGALEVHA CHIPBOARD SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI

04/07/2022

122558

M 2012
04383

MY DESK

SC AN AKTIV NETWORKS SRL

04/07/2022

122069

M 2012
04396

OLYSAL

Johnson & Johnson

04/07/2022

122129

M 2012
04368

programatica

BYBLOS SRL

04/07/2022

122320

M 2012
04397

nviLight

PAVEL TEOFAN

04/07/2022

144803

M 2012
04378

casa iancu

SC BROKER TRADING BUSINESS
SRL

04/07/2022

kastamonu Romania
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124396

M 2012
04388

HEIDI BOUQUETTE

SC HEIDI CHOCOLAT SA

04/07/2022

121908

M 2012
04369

the cupcake
company stephany's

SC DEMATEO ATELIER SRL

04/07/2022

123804

M 2012
04370

Accente BCR

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

04/07/2022

122387

M 2012
04371

BOOKLETTA

RUSANDA COJOCARU

04/07/2022

122201

M 2012
04379

M MediereNet

STANCU ANCA LUCIA

04/07/2022

122604

M 2012
04372

ADIDRAD

SC ADIDRAD COM SRL

04/07/2022

124395

M 2012
04389

HEIDI GRAND'OR

SC HEIDI CHOCOLAT SA

04/07/2022

145020

M 2012
04390

HEIDI GRAND'OR

SC HEIDI CHOCOLAT SA

04/07/2022

123560

M 2012
04373

MALNAŞ AQUA
TELLURIS ANNO 1904

SC ORVELL SRL

04/07/2022

145021

M 2012
04391

HEIDI CHOCOVENTURE

SC HEIDI CHOCOLAT SA

04/07/2022

145022

M 2012
04392

HEIDI CHOCOVENTURE

SC HEIDI CHOCOLAT SA

04/07/2022

125691

M 2012
03443

G.G.A Galil Genetic
Analysis Romania

AMIT LEVIN

04/07/2022

142836

M 2012
04355

PIZZERIA DUE FRATELLI

SC MINO SERV SRL

05/07/2022

121928

M 2012
04367

AMEROPA GRAINS

AMEROPA GRAINS SA

05/07/2022

122313

M 2012
04400

ASOS

SC EUROKURT CONSTRUCT SRL

05/07/2022

123427

M 2012
04408

ergon

SC CRH STRUCTURAL CONCRETE
SRL

05/07/2022

122425

M 2012
04409

Savoir-Vivre

BAROQUE BOOKS & ARTS

05/07/2022

122444

M 2012
04416

www.bursa-construct.ro

SC BAUTEN INVEST SRL

05/07/2022

122427

M 2012
04410

Cadril

BAROQUE BOOKS & ARTS

05/07/2022

122426

M 2012
04411

Noblesse

BAROQUE BOOKS & ARTS

05/07/2022
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135950

M 2012
04425

HS HULBER

122438

M 2012
04404

122424

Titular

Dată
expirare

VLAD SIMONA IOANA

05/07/2022

Turda Industrial Park

FILIP SERGIU

05/07/2022

M 2012
04412

Baroque Books & Arts

BAROQUE BOOKS & ARTS

05/07/2022

123185

M 2012
04406

CONREP

SC CONREP SRL

05/07/2022

134578

M 2012
04426

SARTO made to measure

DRAGAN ALEXANDRU VIOREL

05/07/2022

122115

M 2012
04407

CASSA VIO

SC EXIMDORVIOBOSS SRL

05/07/2022

124186

M 2012
04427

CARTIFLEX

SC TERAPIA SA

05/07/2022

122440

M 2012
04405

Campulung Industrial Park

SC LANDMARK MANAGEMENT SRL

05/07/2022

145097

M 2012
04428

RAPID FETEŞTI
FONDAT 1945

ASOCIATIA CLUB DE FOTBAL RAPID
FETESTI

05/07/2022

128896

M 2012
04423

RESET

AECTRA AGROCHEMICALS SRL

05/07/2022

122136

M 2012
04429

124001

M 2012
04445

RIPENSIA ON-LINE

122058

M 2012
04453

SPECTRA

122309

M 2012
04430

GRIALEX GROUP

124087

M 2012
04431

Complex Turistic Măgura

125222

PUTEREA ROMÂNEASCĂ SC FAVISAN SRL

05/07/2022

SC FOTBAL CLUB RIPENSIA
TIMIŞOARA SA

06/07/2022

BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC

06/07/2022

SC GRIALEX GROUP SRL

06/07/2022

SC CIP COM 2003 SRL

06/07/2022

M 2012
04438

SC TITUS INTERNATIONAL SRL

06/07/2022

122546

M 2012
04456

CSEKE ATTILA-ZOLTAN

06/07/2022

122574

M 2012
04457

LIBERTY CENTER
TECHNOLOGY PARK

LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.A.

06/07/2022

121994

M 2012
04458

RACOVA Grup

SC RACOVA SA

06/07/2022

124308

M 2012
04459

BASIC LINE 4 SILENCE

SC VALPLAST INDUSTRIE SRL

06/07/2022
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Titular

121853

M 2012
04442

VRAJA MĂRII NEGRE

123999

M 2012 RIPENSIA SPORT MAGAZIN SC FOTBAL CLUB RIPENSIA
04443
TIMIŞOARA SA

06/07/2022

124000

M 2012
04444

RIPENSIA TV

SC FOTBAL CLUB RIPENSIA
TIMIŞOARA SA

06/07/2022

121989

M 2012
04437

TITUS INTERNATIONAL
Cidreag

SC TITUS INTERNATIONAL SRL

06/07/2022

122196

M 2012
04436

AXIOTAS PRODCOM

SC AXIOTAS PRODCOM SRL

06/07/2022

123215

M 2012
04448

VALAHORUM

MANDRU VIRGIL

06/07/2022

121657

M 2012
04449

APOGEUM

MANDRU VIRGIL

06/07/2022

122160

M 2012
04317

iclean inteligent
cleaning services

COSMIN SEBASTIAN LAZAR

06/07/2022

123065

M 2012
04316

AMM Design creatives

SC AMM DESIGN SRL

06/07/2022

121315

M 2012
04170

Aventuri în lumea Bibliei

FUNDATIA CULTURALA TRANS
WORLD RADIO ROMANIA

06/07/2022

121316

M 2012
04171

Itinerar Biblic

FUNDATIA CULTURALA TRANS
WORLD RADIO ROMANIA

06/07/2022

127463

M 2012
04285

fantazzia

SC IRINIK SRL

09/07/2022

122804

M 2012
04284

SHINSAKI

SC IRINIK SRL

09/07/2022

122137

M 2012
04470

PECEF tehnica

SC PECEF TEHNICA SRL

09/07/2022

124858

M 2012
04471

AMADEUS CABERNET
SAUVIGNON organic wine

SC SPEED SRL

09/07/2022

124180

M 2012
04460

O cămară ca pe vremuri !
Produse de la ţară
Adus de la Lenuţa

SC NIPLOOD SRL

09/07/2022

125973

M 2012
04461

PLANOVIN

SC HYLLAN PHARMA SRL

09/07/2022

121392

M 2012
04472

FLOREASCA
BUSINESS PARK

FLOREASCA BUSINESS PARK SRL

09/07/2022

138948

M 2012
04468

ASSOS

PAPASTRATOS CIGARETTE
MANUFACTURING COMPANY SA

09/07/2022

SC ROUA SEAFOOD SRL
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124861

M 2012
04473

ZINGY GENERATION

121837

M 2012
04463

122135

Titular

Dată
expirare

RAMAGA SRL

09/07/2022

G.A.T.A.

SC POLICOLOR SA

09/07/2022

M 2012
04469

Eco soil

SC ECO BIHOR SRL

09/07/2022

122554

M 2012
04476

ASIGURANIA

SC PINTILIE BROKER DE ASIGURARE
SRL

09/07/2022

121929

M 2012
04465

AMEROPA ROMANIA

AMEROPA GRAINS SA

10/07/2022

122350

M 2012
04491

GRUNHAUS

SC ELIXDAN PROD COM IMPEX SRL

10/07/2022

122285

M 2012
04478

JO

ANUTA IOANA BIANCA

10/07/2022

122166

M 2012
04483

GUSTO pizza

SC PHOENIXY SRL

10/07/2022

121911

M 2012
04480

KIWI TRAVEL

SC KIWI TRAVEL SRL

10/07/2022

122167

M 2012
04484

GUSTO cascaval

SC PHOENIXY SRL

10/07/2022

122168

M 2012
04485

GUSTO pufuleţi magie

SC PHOENIXY SRL

10/07/2022

122133

M 2012
04466

AMEROPA

AMEROPA GRAINS SA

10/07/2022

122695

M 2012
04499

SC FABRYO CORPORATION SRL

10/07/2022

122169

M 2012
04486

GUSTO Mega Surprize

SC PHOENIXY SRL

10/07/2022

121912

M 2012
04481

ALICE BLUE VILLAS

SC KIWI TRAVEL SRL

10/07/2022

146083

M 2012
04500

Melidava Apilarmel

CRISTINA AOSAN

10/07/2022

122086

M 2012
04488

BestAL Motors

SC IVA BESTAL SRL

10/07/2022

122697

M 2012
04496

ConstructDeco

SC FABRYO CORPORATION SRL

10/07/2022

122295

M 2012
04489

MACEDO SECURITY

SC MACEDO SECURITY SRL

10/07/2022

122693

M 2012
04497

ConstructDeco

SC FABRYO CORPORATION SRL

10/07/2022
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Titular

122378

M 2012
04502

LC LeaseCredit calea prin
care-ţi atingi obiectivele

SC BASIC BUSINESS SRL

10/07/2022

121988

M 2012
04490

ALIANTA DE CENTRU
STANGA (ACS)

ERUŞENCU ALEXANDRU

10/07/2022

122694

M 2012
04498

SC FABRYO CORPORATION SRL

10/07/2022

166053

M 2012
04510

THAT'S RIGHT

SANDU STEFAN NICOLAE
ALEXANDRESCU RADU

10/07/2022

122209

M 2012
04503

CLUBUL SPORTIV
MUNICIPAL
STUDENŢESC IAŞI

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
MUNICIPAL STUDENTESC IASI

10/07/2022

122560

M 2012
04504

tvrplus.ro

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

10/07/2022

122562

M 2012
04505

TVR+

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

10/07/2022

121738

M 2012
04509

DOREX - 2000
MUANYAGFELDOLGOZO ES
JATEKKESZITO KFT

10/07/2022

122592

M 2012
04524

La Doi Paşi Cel mai
aproape de tine

MIP METRO GROUP INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH & CO. KG

11/07/2022

130510

M 2012
04525

ECLIPSSE

CRISTINA CHINTOIU

11/07/2022

122105

M 2012
04526

SECRET EMOTIONS

CRISTINA CHINTOIU

11/07/2022

124967

M 2012
04527

priceiq

WEDOWNLOAD LIMITED

11/07/2022

124884

M 2012
04531

soft 32.com

WEDOWNLOAD LIMITED

11/07/2022

124882

M 2012
04528

inthecloud

WEDOWNLOAD LIMITED

11/07/2022

122905

M 2012
04520

123581

M 2012
04523

balkan cash solutions

124883

M 2012
04529

soft 32 updater

123481

M 2012
04516

MISS ROKSI

124965

M 2012
04532

soft 32 downloader

FILIMON SECURITY S.R.L. FILIMON GABRIELA ANISOARA

Dată
expirare

11/07/2022

SC BALKAN CASH SOLUTIONS SRL

11/07/2022

WEDOWNLOAD LIMITED

11/07/2022

SC UFENG INTERNATIONAL SRL

11/07/2022

WEDOWNLOAD LIMITED

11/07/2022
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124966

M 2012
04530

soft 32

122429

M 2012
04511

NATALIA BELEVA
NB DESIGN

127560

M 2012
04534

ATU BODY COUTURE

143938

M 2012
04522

121716

Titular

Dată
expirare

WEDOWNLOAD LIMITED

11/07/2022

SC NB BEAUX INTERIOR DESIGN
SRL

11/07/2022

SC LIM CONSULT INTERNATIONAL
SRL

11/07/2022

GMB SECURITY

SC GMB SECURITY SRL

11/07/2022

M 2012
04537

SOT PAN

MIHALACHE ION LUCIAN

11/07/2022

122385

M 2012
04513

COMPLEXUL
SPORTIV ION ŢIRIAC

SC ITH MANAGEMENT OFFICE SRL

11/07/2022

124892

M 2012
04538

SENCARE

KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GMBH
& CO. KG

11/07/2022

123426

M 2012
04514

CAROLI FOODS GROUP SRL

11/07/2022

122868

M 2012
04549

TUIADERM

MIRON GHEORGHE SORIN

12/07/2022

122363

M 2012
04551

CARDIODIAB

SC MEDIA MED PUBLICIS SRL

12/07/2022

122456

M 2012
04559

ARABESQUE TOTUL
PENTRU MOBILĂ WOOD

SC ARABESQUE SRL

12/07/2022

122355

M 2012
04552

KANGEN

FILIP VIORICA

12/07/2022

122371

M 2012
04539

PENZIDOMAR

OTP BANK ROMANIA S.A.

12/07/2022

122473

M 2012
04554

CTT COMTRATUR

SC COMTRATUR SRL

12/07/2022

124838

M 2012
04542

DICLOZIN

MIRON ZINA

12/07/2022

122871

M 2012
04543

DICLORAŞ

MIRON ZINA

12/07/2022

122279

M 2012
04560

SM star multitrade

SC STAR MULTITRADE SRL

12/07/2022

122870

M 2012
04544

TĂTĂZIN

MIRON ZINA

12/07/2022

122283

M 2012
04541

GUSTO PUFULETI
100% Naturali Hrăneşteţi Optimismul !

SC PHOENIXY SRL

12/07/2022
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Titular

171921

M 2012
04562

122866

M 2012
04545

PSORIAZIDERM

MIRON GHEORGHE SORIN

12/07/2022

122865

M 2012
04546

DICLODERM

MIRON GHEORGHE SORIN

12/07/2022

122867

M 2012
04547

PSORIAURDERM

MIRON GHEORGHE SORIN

12/07/2022

122869

M 2012
04548

TĂTĂDERM

MIRON GHEORGHE SORIN

12/07/2022

122462

M 2012
04561

BECIUL DOMNESC UN
CARACTER APARTE,
UN MOMENT APARTE!

SC VINCON VRANCEA SA

12/07/2022

122898

M 2012
04563

GIZ.RO DOZA
DE GADGETURI

GÎRBEA ANDREI MIHAI

12/07/2022

124085

M 2012
04570

CHILLI IDEAS

SC CHILLI IDEAS SRL

13/07/2022

139102

M 2012
04565

Curierul de Iasi

MUNICIPIUL IASI

13/07/2022

123803

M 2012
04567

accente PRIVATE
BANKING BCR

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

13/07/2022

122810

M 2012
04568

PROCHAINE

SC CAMILIUM INVEST SRL

13/07/2022

122792

M 2012
04574

CIVIC PROTECT

SC CIVIC PROTECT SRL

16/07/2022

127935

M 2012
04594

Becel

UNILEVER BCS EUROPE B.V.

16/07/2022

128215

M 2012
04585

FRUMOASA SI BESTIALII

ANTENA TV GROUP SA

16/07/2022

124321

M 2012
04575

Cârlionţ Salon pentru
pitici, tătici şi bunici

SC CÎRLIONT SRL

16/07/2022

122277

M 2012
04595

128384

M 2012
04586

122278

M 2012
04596

123238

M 2012
04578

CLUBUL SPORTIV PLIMOB CLUBUL SPORTIV PLIMOB

AGENDA ANESTEZISTULUI SC MEDIA MED PUBLICIS SRL
PC HOUSE

SC MULTIPLAN ELECTRONICS SRL

AGENDA CARDIOLOGULUI SC MEDIA MED PUBLICIS SRL
PALADIUM FOOD

SC PALADIUM COM SRL

1739

Dată
expirare
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122360

M 2012
04597

AGENDA MEDICULUI
DE FAMILIE

122359

M 2012
04598

100 DE MINUNI
ALE ROMÂNIEI

122949

M 2012
04589

TAZLĂU

122097

M 2012
04603

ECONOGRAMA

123204

M 2012
04604

DONAŢIE.RO UNDE
BINELE CAPĂTĂ FORŢĂ

126747

M 2012
04601

ECONOGRAF

123612

M 2012
04605

JAPAN STONE SPA

123458

M 2012
04606

CHE FIGURA

121838

M 2012
04607

ThermoStrat MULTILAYER
OAK HEATING
SYSTEM FLOORING

122120

M 2012
04580

127584

Titular

Dată
expirare

SC MEDIA MED PUBLICIS SRL

16/07/2022

ARHIRE LEON ION

16/07/2022

SPÎNACHI ŞTEFĂNEL

16/07/2022

SC BORG DESIGN SRL

16/07/2022

ASOCIATIA PENTRU RELATII
COMUNITARE

16/07/2022

SC BORG DESIGN SRL

16/07/2022

SC HIGH LIFE MEDION SRL

16/07/2022

MIHAILESCU MIRELA

16/07/2022

SC SMARTRADE INTERNATIONAL
SRL

16/07/2022

CAFEX

SC FOUNTAIN IMPORT EXPORT SRL

16/07/2022

M 2012
04581

START

SC NETCOM SAFETY SRL

16/07/2022

122084

M 2012
04582

NIBO

SC NIBO EXPERT SRL

16/07/2022

122706

M 2012
04352

GILTRANS

SC GILTEX SRL

17/07/2022

125032

M 2012
04624

MATIS PROASPAT
SI GUSTOS

SC MEZELURI MATIS SRL

17/07/2022

121987

M 2012
04613

Loriand cu plastic E practic

SC LORIAND DUOPLAST SRL

17/07/2022

121938

M 2012
04614

CLUB AVENTURA

CLUB AVENTURA SRL

17/07/2022

122145

M 2012
04608

La Rosa

SC LA ROSA BIJOUX SRL

17/07/2022

122367

M 2012
04617

PARADISE
TRAVEL AGENCY

SC PARADISE TRAVEL AGENCY SRL

17/07/2022

123269

M 2012
04623

LEOFEX PROD SRL

17/07/2022

1740

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

122297

M 2012
04618

SLOT CAFE

121955

M 2012
04610

StartEvo

121808

M 2012
04611

121960

M 2012
04619

eco pack management
Responsabilitate
preluată garantat

122328

M 2012
04625

122717

Titular

Dată
expirare

SC SLOT CAFE SRL

17/07/2022

CRACIUN IULIAN
FERSETA ALINA
FERSETA CONSTANTIN

17/07/2022

PETRECEREA DE PIETONI TUDOSE ANDREI

17/07/2022

SC ECO PACK MANAGEMENT SRL

17/07/2022

Campania agricolă

SC DESIGN BY DS SRL

17/07/2022

M 2012
04616

COMFOREX

COMFOREX IMPEX SRL

18/07/2022

122559

M 2012
04659

SAVA HOLDING

SC SAVA SA

18/07/2022

121830

M 2012
04637

constant art

SC CONSTANT ART SRL

18/07/2022

123345

M 2012
04630

LEIDA FONDAT 1993

SC LEIDA IMPEX SRL

18/07/2022

123447

M 2012
04662

TRANSAVIA GOLF CUP

IOAN POPA

18/07/2022

122637

M 2012
04639

square one

SQUARE ONE SRL

18/07/2022

122496

M 2012
04631

ARENA MARKET

BULIGA AUREL

18/07/2022

121378

M 2012
04651

BRILLIANT BLACK

JT INTERNATIONAL SA

18/07/2022

125047

M 2012
04652

ADOPORT

NOVARTIS AG

18/07/2022

122300

M 2012
04663

OTOPENI
LIBERTATEA MIŞCĂRII

SC AGRESIV MEDIA SRL

18/07/2022

122301

M 2012
04664

OTOPENI ORAŞUL
GENERAŢIEI VOASTRE

SC AGRESIV MEDIA SRL

18/07/2022

122372

M 2012
04653

med-on pharma

SC MED-ON PHARMA SRL

18/07/2022

126004

M 2012
04633

CASA PĂPUŞILOR Creează DE AGOSTINI HELLAS LTD
şi decorează în stil victorian
dollhouse collectors

18/07/2022

122154

M 2012
04649

FARMEXIM On-line

SC FARMEXIM SA

1741
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122246

M 2012
04665

CP TIMP PENTRU VIAŢĂ

122673

M 2012
04666

EMANUELA

122543

M 2012
04655

Let's build together !
3e HOUSE

122342

M 2012
04656

UK.RO. STAR
IPP SECURITY

131687

M 2012
04635

VIA.

122636

M 2012
04092

SECURITY ALE PROFIL

128242

M 2012
04667

128243

M 2012
04668

127361

M 2012
04694

125720

M 2012
04669

OSTERIA del PESCE

178085

M 2012
04685

BOOKS EXPRESS

121959

M 2012
04675

ECOLAX

125636

M 2012
04686

158041

Titular

Dată
expirare

SC AGRESIV MEDIA SRL

18/07/2022

MAN ZAHARIE

18/07/2022

SC KUBASSEK CONSTRUCT SRL

18/07/2022

SC UKRO SECURITY STAR SRL

18/07/2022

SC ARAGON SRL

18/07/2022

SC ALE PROFIL SECURITY SRL

19/07/2022

La CHERHANA

SC ECORECA FOOD SRL

19/07/2022

d Italy Wine and Luxury

SC ECORECA FOOD SRL

19/07/2022

Grota Miresei RESTAURANT SC VALDOR SRL

19/07/2022

SC ECORECA FOOD SRL

19/07/2022

SC IST ULTRA SRL

19/07/2022

SC FORTEPHARMA SRL

19/07/2022

HOPLON SECURITY

SC HOPLON SECURITY SRL

19/07/2022

M 2012
04693

Sana oto Remediu
natural pentru urechi
Conuri pentru urechi

SARAH FARM COMERT IMP-EXP SRL

19/07/2022

122307

M 2012
04692

INOVA Translations

SC INOVA CREATIVE TRANSLATIONS
SRL

19/07/2022

172411

M 2012
04677

DRUMUL SPRE ALTAR

ANTENA TV GROUP SA

19/07/2022

122541

M 2012
04678

SUPER CLEAN DISPLAY

SC SERVSKILLS INTERNATIONAL
SRL

19/07/2022

122940

M 2012
04690

colt alb club

ADRIAN COSMIN BIBU

19/07/2022

122116

M 2012
04674

IANA BAND

AMIHALACHIOAIE IANA
AMIHALACHIOAIE CONSTANTINCRISTIAN

19/07/2022
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Denumire marcă

122542

M 2012
04679

SERVSKILLS
INTERNATIONAL

127283

M 2012
04680

CONVERSION

171890

M 2012
04681

theBRIDGE

122096

M 2012
04682

AMBER TECHNOLOGIES
BINE DE LA INCEPUT

122358

M 2012
04691

Dream Travel

122464

M 2012
04684

Uniunea Artiştilor
Plastici din România

122346

M 2012
04696

128156

Titular

Dată
expirare

DEPANERO SRL

19/07/2022

SC DANTE INTERNATIONAL SA

19/07/2022

FUNDATIA OLGA GUDYNN

19/07/2022

AMBER TECHNOLOGIES SRL

19/07/2022

SC DREAM TRAVEL SRL

19/07/2022

UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN
ROMANIA

19/07/2022

KADY'S

DIMOFTE GABRIEL CRISTIAN

20/07/2022

M 2012
04710

BillPRO

SC INTELLIGENT IT SRL

20/07/2022

121931

M 2012
04717

VAST NATUR

SC VAST NATUR SRL

20/07/2022

121916

M 2012
04718

R Romania-Insider.com

SC BUSINESS INSIDER SRL

20/07/2022

122161

M 2012 Doamne Fereşte CULEGERE SC ARGOMEDIA SRL
04712
DE VOCALABRU ŞI
MANIERE SOFISTRICATE

20/07/2022

122284

M 2012
04720

20/07/2022

122296

M 2012
04697

Romshop

125175

M 2012
04713

the gin factory irish pub
THE GIN FACTORY

122408

M 2012
04721

Santal Refresh

136897

M 2012
04703

GIPTRONIC

122208

M 2012
04698

Chio Gustul Distractiei!

136293

M 2012
04722

136294

M 2012
04723

DMT MARINE EQUIPMENT DMT MARINE EQUIPMENT
SOCIETATE PE ACTIUNI
SC ROMSHOP UNIVERSAL MARKET
SRL

20/07/2022

SC EMERALD CONSULTING &
MANAGEMENT SRL

20/07/2022

PARMALAT S.p.A.

20/07/2022

SC GIP TRONIC SERVICE 96 SRL

20/07/2022

INTERSNACK GROUP GMBH & CO.
KG

20/07/2022

DOBROGEA Bob
Întreg de secară

SC DOBROGEA GRUP SA

20/07/2022

DOBROGEA Bob
Întreg de grâu

SC DOBROGEA GRUP SA

20/07/2022
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Denumire marcă

Titular

126587

M 2012
04708

CRIZANTEMA

CRIZANTEMA SRL

20/07/2022

122849

M 2012
04704

MĂRGĂRITAR

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA

20/07/2022

128667

M 2012
04701

RISC GUARD
MANAGEMENT

SC RISC GUARD MANAGEMENT SRL

20/07/2022

122850

M 2012
04705

MYSTERIUM

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA

20/07/2022

122460

M 2012
04738

122311

M 2012
04734

TEA HOUSE A
BLISS IN A CUP

124851

M 2012
04742

BUCEGI Cel mai
gustos ajutor pentru
cea mai tare mamă

124120

M 2012
04735

122504

CROS CONSTRUCT
SC CROS CONSTRUCT SRL
member of De Meeuw-group

Dată
expirare

23/07/2022

SC SWEET TEA HOUSE SRL

23/07/2022

SC SCANDIA ROMANA SA

23/07/2022

URGEMED

SC MEDIA MED PUBLICIS SRL

23/07/2022

M 2012
04750

PLATROX

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL

23/07/2022

122353

M 2012
04728

Crovin

YANG XI

23/07/2022

140080

M 2012
04736

KESAGA

S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.

23/07/2022

122470

M 2012
04737

DINES

DINES ANTONIO-FLORIAN

23/07/2022

120869

M 2012
04749

DYNID

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL

23/07/2022

122225

M 2012
04743

Cel mai gustos ajutor
pentru cea mai tare mamă

SC SCANDIA ROMANA SA

23/07/2022

122508

M 2012
04751

APSTAR

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL

23/07/2022

123788

M 2012
04740

passepartouS

TOPOLOIU GIORGIANA
NEGULESCU PETRONELA

23/07/2022

124864

M 2012
04744

VIGOSS

VIGOSS KONFEKSIYON SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI

23/07/2022

122507

M 2012
04752

TELMARK

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL

23/07/2022

122669

M 2012
04739

Pogany

RUS MATEI CRISTIAN

23/07/2022
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122506

M 2012
04753

MONART

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL

23/07/2022

124129

M 2012
04747

INDIAN

INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC (a Delaware
LLC)

23/07/2022

122057

M 2012
04745

INDIAN MOTORCYCLE

INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC (a Delaware
LLC)

23/07/2022

127135

M 2012
04733

FARMACIA TOMIS

SC ADINFARM SRL

23/07/2022

122306

M 2012
04725

PRO SECURITY
FORCE LION

SC PRO SECURITY FORCE LION SRL

23/07/2022

122505

M 2012
04754

FAYTON

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL

23/07/2022

122113

M 2012
04726

124130

M 2012
04746

122889

M 2012
04755

122310

M 2012 TURSO HOLZ scări interioare SC TURSO HOLZ SRL
04756

24/07/2022

122233

M 2012
04765

T&T tehnică şi tehnologie

SC TEHNIC MEDIA SRL

24/07/2022

158312

M 2012
04764

BRESLO

MECLEA LUIGI-FLORENTIN

24/07/2022

124215

M 2012
04775

oradea life.ro

TOPSOUND S.R.L.

24/07/2022

129895

M 2012
04787

NATURAL CUISINE

ALAIN LOUIS MICHEL EMILE BONTE
CATIA NICULINA RADULESCU

24/07/2022

124613

M 2012
04761

PALMS TECH

UNGUREANU NICOLAE

24/07/2022

124614

M 2012
04762

PALMS TECH
ELECTRONICS

UNGUREANU NICOLAE

24/07/2022

122384

M 2012
04769

VINUL BARONILOR

SEMCU ADRIAN EMANUIL

24/07/2022

122811

M 2012
04788

GUARD SIS SECURITY

SC SIS GUARD SECURITY SRL

24/07/2022

122146

M 2012
04771

HIGH ON MUSIC

SORANA LAVINIA URDAREANU

24/07/2022

A.D.M. DUO SERVICII PAZA SC A.D.M. DUO SERVICII PAZA SRL
INDIAN

INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC (a Delaware
LLC)

RESTAURANT BRAŞOVIA SC KAFTAN SRL
FAST FRESH FOOD
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Nr.
marcă
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122410

M 2012
04789

RISE AND CONQUER

124028

M 2012
04770

CRAMA
ROMANEASCA SEMCU

131851

M 2012
04772

123764

Titular

Dată
expirare

Brown-Forman Polska Sp.z.o.o.

24/07/2022

SEMCU ADRIAN EMANUIL

24/07/2022

TERMOSTAL

TERMOSTAL DISTRIBUTIE SRL

24/07/2022

M 2012
04774

party oradea

TOPSOUND EVENTS SRL

24/07/2022

122204

M 2012
04773

KATAPULTA

SC CODE WORKS SRL

24/07/2022

130010

M 2012
04781

Top Gel POLARĂ
îngheţată ROM

SC TOP GEL PROD SRL

24/07/2022

122241

M 2012
04676

ACADEMIA DE
HANDBAL MINAUR

CLUBUL SPORTIV ACADEMIA DE
HANDBAL MINAUR

24/07/2022

122538

M 2012
04661

TUDIA Gustos şi sănătos

SC TUDIA SRL

24/07/2022

123291

M 2012
04808

DIAMOND TEX

MHD. TAREK AL TAWEEL

25/07/2022

171945

M 2012
04805

ACOLLADA

SC TOTALSOFT SA

25/07/2022

122404

M 2012
04809

FLUXO

HIGIENE LACROIX SRL

25/07/2022

122874

M 2012
04791

VITAN HOME CENTER

SC VICTORY REAL ESTATE
DEVELOPMENT SRL

25/07/2022

122945

M 2012
04798

paflora since 1992

SC PAFLORA IMPEX SRL

25/07/2022

123479

M 2012
04806

SURKER

SC M.L.F. ART INVEST SRL

25/07/2022

121996

M 2012
04807

122433

M 2012
04792

hemopet

122716

M 2012
04793

122495

M 2012
04794

134705

M 2012 Na NICOLESCU AGATSTEIN SC NICOLESCU & AGATSTEIN SRL
04800
DENTAL CLINIQUE

25/07/2022

144784

M 2012
04795

25/07/2022

UNITED MEDIA SERVICES SC UNITED MEDIA SERVICES SRL

25/07/2022

RADULESCU SINZIANA MARIA

25/07/2022

MISS TANGA

TRES JOLIE MEDIA SRL

25/07/2022

KLINTENSIV

SC PRO INTEGRATOR SRL

25/07/2022

FLORTIS

SC F.L.M. GROUP INVEST SRL

1746

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2022
Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

124017

M 2012
04802

MOLLY MALONE'S

124025

M 2012
04801

144785

M 2012
04796

MONUK' ALL

124238

M 2012
04790

IR IZVORUL RECE

122501

M 2012
04820

MOKA STUDIO DESIGN

130509

M 2012
04824

123839

Titular
COSTEA CALIN GABRIEL

INSIEME CUCINA ITALIANA P.F. LI CAUSI FRANCESCO GIUSEPPE

Dată
expirare
25/07/2022
25/07/2022

SC F.L.M. GROUP INVEST SRL

25/07/2022

MIHAI GELU

25/07/2022

SC MOKA STUDIO DESIGN SRL

26/07/2022

ERFRES

CRISTINA CHINTOIU

26/07/2022

M 2012
04829

ZIARUL DIN MUSCEL a
& m NOI TE INFORMĂM,
TU DEŢII PUTEREA !

A&M JILAVU-IVAŞCU

26/07/2022

122732

M 2012
04825

AMARILLIS LOUNGE

FLOREA ALINA-CRISTINA

26/07/2022

122733

M 2012
04826

HOTEL SIQUA

FLOREA ALINA-CRISTINA

26/07/2022

122357

M 2012
04821

122282

M 2012
04827

Glamour

122420

M 2012
04830

MAI MULT NU SE
POATE E MAXIM

122288

M 2012
04828

145390

BETTY ICE URSUL POLAR SC BETTY ICE SRL

26/07/2022

JT INTERNATIONAL SA

26/07/2022

SC MAXIM PUBLISHER SRL

26/07/2022

Glamour

JT INTERNATIONAL SA

26/07/2022

M 2012
04819

ANCORA

SC ROUA SEAFOOD SRL

26/07/2022

123097

M 2012
04813

Entran POTENTOR

SC LABORMED PHARMA SA

26/07/2022

122418

M 2012
04835

EURO Insol

EURO INSOL SPRL

26/07/2022

122891

M 2012
04822

ROTA

SC JIN HENG IMPORT EXPORT SRL

26/07/2022

122465

M 2012
04814

Smart ingenious at work

SC SMART TOTAL VENDING SRL

26/07/2022

122467

M 2012
04815

SMART VENDING

SC SMART TOTAL VENDING SRL

26/07/2022
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125386

M 2012
04823

124714

M 2012
04833

Omnilact

MOISE DORIN-VALENTIN

26/07/2022

124468

M 2012
04816

ADJUVIN

G.L. PHARMA GES M.B.H.

26/07/2022

124326

M 2012
04818

REACT REthink
and ACT Planificare
Management Comunicare

S.C. AMBER BUSINESS CONSULTING
ROMANIA S.R.L.

26/07/2022

122910

M 2012
04836

Anchor Denim Fest

SC ANCHOR GRUP SA

26/07/2022

122731

M 2012
DRUMUL LUNG SPRE
ASOCIATIA INTERCULTURALA DE
04838 CIMITIRUL VESEL FESTIVAL TRADITII
INTERCULTURAL DE
TRADITIE MARAMURESANA

26/07/2022

122572

M 2012
04837

Bunna Păstrează
savoarea altor vremuri

SC PORTAS COM SRL

26/07/2022

145427

M 2012
04855

CAMELIA ŞUCU

CAMELIA-GEORGETA ŞUCU

27/07/2022

133295

M 2012
04850

I CAN SEE

SC INTERNATIONAL COMPLETE
SERVICES SRL

27/07/2022

133294

M 2012
04851

I CAN SEE

SC INTERNATIONAL COMPLETE
SERVICES SRL

27/07/2022

122908

M 2012
04841

HAPPY MONDAYS

SC UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL

27/07/2022

155660

M 2012
04852

ALIA

SC ALIA SA

27/07/2022

124394

M 2012
04856

SLAVIA

GHEORGHIEV SLAVI

27/07/2022

123021

M 2012
04853

ATELIERUL DE JUCĂRII

SC AVANTGARDE CENTRE SRL

27/07/2022

122802

M 2012
04843

INVICTUS

SC ADINA SRL

27/07/2022

123282

M 2012
04844

CORALYA Urban
Jewelry Creators

SC GREEN PROJECT SRL

27/07/2022

123810

M 2012
04845

YMENS

SC YMENS TEAMNET SRL

27/07/2022

122800

M 2012
04846

brutăria Lăpuşul

SC IND AGRO PROD SRL

27/07/2022

122846

M 2012
04847

Dr. Apan

APAN RODICA DIANA

27/07/2022

angst GUSTUL ADEVARAT SC ANGST RO SRL
RETETA ORIGINALA
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122437

M 2012
04859

REDi

122370

M 2012
04854

PETROM Resourcefulness

122368

M 2012
04839

GAMIN GLASS

171986

M 2012
04763

ASOCIATIA MESTERILOR
POPULARI CLUJENI

172550

M 2012
07301

ALIA

122365

M 2012
04881

122478

M 2012
04877

MASTERdyne

SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL

30/07/2022

122479

M 2012
04878

TOATĂ CASA

SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL

30/07/2022

124441

M 2012
04864

CHARISMAHCM

SC TOTALSOFT SA

30/07/2022

123833

M 2012
04869

MARATONUL,
SEMIMARATONUL ŞI
CROSUL ARADULUI

SORIN VICTOR ROMAN

30/07/2022

122286

M 2012
04873

DLX Doralex Com
development for future

SC DORALEX COM SRL

30/07/2022

123962

M 2012
04867

Camara cu bunatati

ZAICESCU VIORICA

30/07/2022

122287

M 2012
04874

Woody pellets

SC DORALEX COM SRL

30/07/2022

122469

M 2012
04862

CHARISMA PANACEUM

SC TOTALSOFT SA

30/07/2022

122417

M 2012
04860

BLACK WOLF
CONSULTING SRL

SC BLACK WOLF CONSULTING SRL

30/07/2022

121865

M 2012
04880

DH Sport

SC DH SPORT SA

30/07/2022

123602

M 2012
04868

Hariton

SC VINTERRA INTERNATIONAL SA

30/07/2022

133082

M 2012
04879

ESCAPE

DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED

30/07/2022

122549

M 2012
04863

CHARISMAERP

SC TOTALSOFT SA

30/07/2022

SC GENESYS SYSTEMS RO SRL

27/07/2022

SC OMV PETROM SA

27/07/2022

SC ELJADO IMPEX GLASS SRL

27/07/2022

ASOCIATIA MESTERILOR POPULARI
CLUJENI

27/07/2022

SC ALIA SA

27/07/2022

greenestenergy MAGAZINE ALESSIO ROSATO
GIOVANNI DOMENICO POMETTI
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122441

M 2012
04872

PLANTFARMA

122066

M 2012
04896

122411

Titular

Dată
expirare

SC LILPRIMA SRL

30/07/2022

Chevron

CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

31/07/2022

M 2012
04895

Chevron

CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

31/07/2022

122879

M 2012
04898

CHEVRON

CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

31/07/2022

123826

M 2012
04882

MISS TV

BRATU VIOREL

31/07/2022

122249

M 2012
04891

sopka

CONEXO DEVELOPMENT SRL

31/07/2022

121739

M 2012
04888

GUSTO

SC PHOENIXY SRL

31/07/2022

121923

M 2012
04889

Diology

SC QUARTZ MATRIX SRL

31/07/2022

122070

M 2012
04897

HUMAN ENERGY

CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

31/07/2022

122944

M 2012
04883

MGS

SC MARCO GROUP SECURITY SRL

31/07/2022

121991

M 2012
04894

ONE MODELS

SC TOMADI ONE MODELING
AGENCY SRL

31/07/2022

142597

M 2012
04892

MIED DACIC
SARMIZEGETUSA

POPA CRISTIAN CLAUDIU
RAVASZ ROBERT-CSABA

31/07/2022

121834

M 2012
04884

SORY

SC EURO NET SRL

31/07/2022

121817

M 2012
04886

PREVENT INTELIGENT
SECURITY

PREVENT INTELIGENT SECURITY
S.R.L.

31/07/2022
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Referitor la publicarea din BOPI - Secţiunea Mărci nr. 1/2022 şi la publicarea din BOPI – Secţiunea
Mărci nr.02/2022, privind depozitul M 2021 03082, marca verbală, individuală – „VINT”, a notificării
de LIMITARE listă produse/servicii, clasa de servicii 35 a fost modificată la cererea titularului astfel:
Clasa 35: Regruparea în beneficiul terţilor, a unei game diverse de produse (cu
excepţia transportului acestora), permiţând clienţilor să vizualizeze şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri; astfel de servicii pot fi furnizate de magazine de vânzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping; servicii de comerţ în spaţiu fizic şi/sau online, cu
amănuntul şi/sau cu ridicata a produselor proprii şi ale terţilor; administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor; procesarea administrativă a comenzilor de cumpărare;
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii; toate cele
de mai sus derulate exclusiv în legătură cu bunurile protejate din clasele 06, 08 şi 20;
toate serviciile menţionate fiind exclusiv în legătură cu domeniul materialelor pentru
construcţii şi edificii, unelte de mână şi ustensile, mobilier şi decoraţiuni interioare;
niciunul dintre serviciile menţionate nu este în legătură cu publicitatea, planificarea şi
execuţia campaniilor de publicitate, urmărirea şi raportarea reclamelor sau analiza
reclamelor.

Referitor la publicarea din BOPI - Secţiunea Mărci nr. 2/2022, privind marca verbală M2021 02111
– „BVBescu”, a notificării de LIMITARE listă produse/servicii, clasa 41 a fost modificată la cererea
titularului astfel:
Editare, întocmire de rapoarte şi redactare de texte, toate aceste servicii în legăturăcu
domeniul financiar/pieţe de capital; servicii educative în domeniul financiar/pieţe de
capital; traducere şi interpretare în domeniul financiar/pieţe de capital; educaţie în
domeniul financiar/pieţe de capital; servicii de traducere în domeniul financiar/pieţe de
capital; traducere lingvistică în domeniul financiar/pieţe de capital; niciunul dintre
serviciile menţionate anterior având legătură cu domeniul sportiv sau divertisment.

Următoarele depozite de marcă au fost publicate din eroare în BOPI nr. 2/2022 - Secţiunea
Mărci -Renunţări conform art.32:
M 2020 06319; M 2020 06430; M 2020 07255; M 2020 07256; M 2020 07258; M 2020 07259;
M 2020 07263; M 2020 07264.

1753

13. DIVERSE
-

LISTA AGENŢIILOR SPECIALIZATE, A CONSILIERILOR
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILOR
AUTORIZAŢI ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

-

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

-

ANUNŢURI OFICIALE

-

MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

© Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea
fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără
autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.

ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regula 2.5,
din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele specializate
în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.
Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General
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Notă:

Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de Camera Naţională a Consilierilor
în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului Camerei
Consilierilor, respectiv domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro .
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ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General
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CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL
OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ŞI MĂRCI
Mariana HAHUE

Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Propriet|Ûii Industriale,
din partea OSIM;
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti 030044, România
e-mail: mariana.hahue@osim.ro
tel: +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 284, 208
fax: +40 213.123.819

1. ARGEŞ - UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Sediul: Str. Târgul din Vale, nr. 1, Corpul central, Sala 1.41, Piteşti, 110040, JudeÛul Argeş
Tel.: 0348 453 102
Fax: 0348 453 123
Director Centru: Õ.L univ. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUŢĂ
e-mail: ana.gavriluta@upit.ro; tel. 0746 101 580
Coordonator centru: conf. univ. dr. Daniel ROŞU
e-mail: daniel.rosu@upit.ro; tel. 0744 437 883

2. BACĂU - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
str. Libert|Ûii, nr. 1, Bac|u, Cod 600052, judeÛul BAC{U
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: ing. Doru SIMOVICI, preÕedinte - Mobil: 0744 786888
Responsabil Centru: Mihai TULBURE, director general - Mobil: 0744 708317
Persoan| de contact: Ştefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557
e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor
Persoan| de contact: Mihaela SECAR{
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4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-NĂSĂUD
Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@cciabn.ro; relatii@cciabn.ro
www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă: Camera de ComerÛ Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu,
nr. 15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa
Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;
Mihaela COTOI
5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ
str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BRĂILA
Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: Ôtefan FUSEA, preÕedinte executiv CCIA Br|ila
Responsabil Centru: ing. Angela SPIRIDON
6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare şi consultanţă: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAŞOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoană de contact - coordonator centru: Simona HRIŢCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenţă: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeţul CLUJ
Tel.: 0264 401320
Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, AGRICULTURĂ ŞI NAVIGAŢIE
bd Alexandru L|puşneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854
Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA
Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI
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9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenţă: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele
208-209, Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax: 0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

11. GALAŢI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAŢI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIŢĂ
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro

12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAŞI
Institutul NaÛional de Inventic| Iaşi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017
e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

13. MARAMUREŞ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII, MARAMUREŞ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ
Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894
Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918
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14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com
PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preşedintele
Institutului Confucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoană de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ŢÎŢU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ŞI INDUSTRIE
str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro;
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

16. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTUR{ TIMIŞ
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIŞ
Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com
www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA Timiş
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167

1818

Inscripţionat la Tipografia OSIM sub comanda nr. 155/30.03.2022

Direcţia - Redacţia - Administraţia
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, telefon: +4021.306.08.00
fax: +4021.312.38.19
e-mail: office@osim.ro
http://www.osim.ro
BUCUREŞTI - ROMÂNIA
Tehnoredactare şi tipar: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

